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แนวทางการ
วางแผนกําลังคน

Workforce Analysis, Planning and Management

แนวทางการวิเคราะห์
อัตรากําลัง

ลําดับการนําเสนอลําดับการนําเสนอ

ส่วนที่ 1   กฎหมายและนโยบายทีเ่กี่ยวข้องกับการวางแผนกําลังคน 
ส่วนที่ 2   แนวทางการให้คาํปรึกษาแนะนําเบื้องต้นแก่ส่วนราชการ
                   - การวิเคราะห์อัตรากําลังและวางแผนกําลังคน 
                   - การวางแผนบริหารกําลังคนเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง
                     โครงสร้างอายุข้าราชการพลเรือนสามญั 

ภาคเนื้อหา

ส่วนที่ 3   การวางแผนกําลังคนและการวิเคราะหอ์ตัรากําลัง
ส่วนที่ 4   การวางแผนบริหารกําลังคนเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง
             โครงสร้างอายุข้าราชการพลเรือนสามญั 
 



กฎหมายและนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกฎหมายและนโยบายท่ีเกี่ยวข้อง
กฎหมาย
นโยบาย

ท่ีเก่ียวข้อง

การวิเคราะห์อัตรากําลงั
และการวางแผนกําลงัคน

การวางแผนบริหารกําลงัคน
เพื่อรองรับการเปลีย่นแปลงโครงสร้างอายุ

กฎหมาย 
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 มาตรา ๘ (๑)  “...เสนอแนะและให้คําปรึกษา ครม. ในด้านต่างๆ 
รวมทั้งด้านการวางแผนกําลังคน...”
 มาตรา ๘ (๔)  “...ก.พ. ให้ความเห็นชอบกรอบอัตรากําลงัของส่วน
ราชการ...” 
 มาตรา ๑๓ (๕) “...สํานกังาน ก.พ. มีหน้าท่ีในการดําเนนิการเก่ียวกับ
แผนกําลังคนของข้าราชการพลเรือน...”
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๓๓  “ส่วนราชการต้องทบทวนภารกิจและจัดอัตรากําลังให้
สอดคล้องกับความจําเป็น” 

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 มาตรา ๘ (๑)  “...เสนอแนะและให้คําปรึกษา ครม. 
ในด้านต่างๆ รวมทั้งด้านการวางแผนกําลังคน...”
 มาตรา ๑๓ (๕) “...สํานกังาน ก.พ. มีหน้าท่ีในการ
ดําเนินการเก่ียวกับแผนกําลงัคนของข้าราชการพลเรือน...”

นโยบาย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กลยุทธ์ที่ ๒.๒  “พัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคน
และพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ”
   Flagship: โครงการวางแผนอัตรากําลังคนเชิงกลยุทธ์ 
มาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “การวางแผนบริหารกําลังคนใหเ้กิดประโยชนส์งูสุด” 
กลยุทธ์ที่ ๑ “วางแผนกําลังคนให้สอดคล้องกับภารกิจ
ของส่วนราชการ” 
  เป้าประสงค์ : ร้อยละ ๘๐ ของส่วนราชการดําเนนิการจัดทําแผน
กําลังคนภายในปี ๒๕๖๑  

มติ ก.พ. ๑๑ มกราคม ๒๕๕๓  :
“เห็นชอบแนวทางการเตรียมความพร้อม ๓ มาตรการ” 
มติ ก.พ. ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ : 
 “เห็นชอบมาตรการเร่งด่วนและมาตรการระยะยาว”  
มาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “การพัฒนากําลังคนและสร้างความ
พร้อมเชิงกลยุทธ”์ กลยุทธ์ที่ ๒ “เตรียมกําลังคนเพื่อรองรับ
การสูญเสียจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายแุละการ
บริหารความหลากหลาย” 

เป็นผู้นําเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ บนหลักของระบบคุณธรรม เพ่ือประสิทธิผลของราชการ

สรุปรายละเอียดโดยสังเขป
มาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ

(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) 



หลักการ 

การบริหารกําลังคนภาครัฐ (ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สอดคล้องกับความจําเป็นในการปฏิบัติภารกิจในปัจจุบัน
และเตรียมความพร้อมสําหรับอนาคต มีความยืดหยุ่นและ
ช่วยให้ส่วนราชการใช้กําลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ พ.ศ. 2557-2561 

เป้าหมาย

ส่ วน ร า ชก า ร ใ น สั ง กั ด ฝ่ า ยบ ริ ห า ร มี กํ า ลั ง คนที่ มี
ขีดความสามารถเหมาะสมสําหรับการขับเคล่ือนภารกิจใน
ปัจจุบันและอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแรงจูงใจ
และปฏิบัติงานอย่างมีความสุข

มาตรการบริหารจดัการ

อตัรากาํลงัปกติ

ขอบเขต

ค ร อ บ ค ลุ ม กํ า ลั ง ค น ภ า ค รั ฐ  ไ ด้ แ ก่  ข้ า ร า ช ก า ร 
(ไม่รวมทหาร) พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา และ
กําลังคนประเภทอ่ืนในส่วนราชการสังกัดฝ่ายบริหารที่ใช้
งบประมาณ (งบบุคลากร) จากงบประมาณรายจ่าย
แผ่นดิน

มาตรการบริหารจดัการ

เชิงยุทธศาสตร์

เน้นการใช้กําลังคนท่ีมีอยู่
อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
และพัฒนากําลังคนอย่างเป็นระบบแบบ

องค์รวม

มาตรการบริหารจัดการอัตรากําลังปกติมาตรการบริหารจัดการอัตรากําลังปกติ

การเพิ่มอัตราต้ังใหม่

การจัดสรรอัตราว่าง
จากการเกษียณอายุ

ของข้าราชการ

กรณีลูกจ้างประจํา

กรณีลูกจ้างช่ัวคราว

ไม่ให้เพิ่มอัตราข้าราชการต้ังใหม่ในภาพรวม 
ยกเว้นกรณีจําเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้

• ไม่ยุบเลิกอัตราข้าราชการในภาพรวม และจัดสรรอัตราข้าราชการ (พลเรือนสามัญ
  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตํารวจ) จากผลการเกษียณอายุ คืนในภาพรวม
  ของกระทรวงหรือองค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล  
• ให้ส่วนราชการที่มีตําแหน่งข้าราชการเกษียณอายุในแต่ละปี แจ้งตําแหน่งที่

เห็นสมควรยุบเลิกเท่ากับจํานวนตําแหน่งเกษียณ ไปยัง อ.ก.พ. กระทรวง
หรือองค์กร กลางบริหารทรัพยากรบุคคล 
• ให้ อ.ก.พ.กระทรวง หรือองค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล  พิจารณาจดัสรร
   อัตราว่างจากผลการเกษียณอายุ  ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ คปร. กําหนด 
• ให้ อ.ก.พ. กระทรวงหรือองค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล แจ้งผลการดําเนินการ
   ให้ คปร. ทราบ 

ให้ยุบเลิกอัตราลกูจ้างประจําที่ว่างจากการเกษียณอายุและว่างโดยเหตุอืน่
ทุกส่วนราชการ ยกเว้น สน.พระราชวัง สน.ราชเลขาธิการ กรมราชองครักษ์

ไม่ให้มกีารจ้างลูกจ้างช่ัวคราวจากงบประมาณงบบุคลากร ยกเว้นลูกจ้างช่ัวคราว 
4 ประเภท ที่ต้องใหสํ้านักงาน ก.พ. พิจารณาก่อน



หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการพิจารณาจดัสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการพิจารณาจดัสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ

• จัดสรรคืน โดยพิจารณาจาก 
ประเภทส่วนราชการ
• สน.พระราชวังและส่วนราชการที่มีอัตราไม่เกิน
 1,000 อัตรา ไม่ต้องแจ้งยุบเลิก
• ส่วนราชการที่มีอัตราข้าราชการเกิน 1,000 อัตรา : 
จัดสรรคืนทั้งหมดสําหรับตําแหน่งประเภทบริหาร
  และอํ านวยการ   /  จั ดสรร คืน ให้ ไ ม่ น้ อยกว่ า
  ร้อยละ  20 ของตํ าแหน่ งประเภทอื่นที่ เกษียณ
  ในส่วนราชการน้ัน 
• ให้ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาจัดสรรส่วนที่เหลือ โดย
พิจารณาประเภทภารกิจและประเภทตําแหน่งประกอบ 
ประเภทภารกิจ 
ภารกิจที่ เ ป็นปัญหาสําคัญที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนตาม
นโยบาย แผนบริหารราชการ ยุทธศาสตร์ประเทศ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ
ภารกิจที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ
ประเภทตําแหน่ง  
ตําแหน่งในสายงานหลักและต้องใช้ข้าราชการปฏิบัติ 
ตําแหน่งตามมาตรฐานโครงสร้างอตัรากาํลัง ตําแหน่งใน
สายงานขาดแคลน  วิชาชีพเฉพาะ เช่ียวชาญเฉพาะ 
ตําแหน่งที่มีอตัราการสูญเสียสูง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

• จัดสรรคืนให้ตาํแหนง่ ตามเง่ือนไขต่อไปน้ี 
-ตําแหน่งในโรงเรียนที่ มีความขาดแคลน  (สาขา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ) 
-ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ยกเว้นสถานศึกษาที่อยู่ใน
แผนการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
โรงเรียนขนาดเล็กซึ่งมีจํานวนนักเรียนน้อยกว่า ๒๕๐ คน 
และอยู่ในแผนการควบรวมสถานศึกษา
- ตําแหน่งบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาล
- ตําแหน่งในโรงเรียนระดับประถมศึกษาระดับอําเภอ 
ตําบล ที่มีจํานวนนักเรียนไม่น้อยกว่า 250 คน และ ไม่อยู่
ในแผนการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
โรงเรียนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
- ตําแหน่งในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาระดับอําเภอ 
ตําบลท่ีมีจํานวนนักเรียนไม่น้อยกว่า 250 คน และไม่อยู่ใน
แผนการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
โรงเรียนห่างไกลในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
- ตําแหน่งในโรงเรียนการศึกษาเพื่อคนพิการ โรงเรียน
การศึกษาสง เคราะห์  และโรง เ รียนตามโครงการ
พระราชดําริ
- ตําแหน่งในวิทยาลัยสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ในสาขานาฏศิลป์ คีตศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และช่างศิลป์
- ตําแหน่งในวิทยาลัยระดับอําเภอ วิทยาลัยชุมชน

ข้าราชการตํารวจ

• จัดสรรคืนให้ตาํแหนง่ ตามเง่ือนไข
ต่อไปน้ี 
-ตํ าแหน่ ง ในภารกิ จ ด้ านการรั กษา
ความม่ันคงและสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
- ตําแหน่งในสถานีตํารวจในพ้ืนที่อําเภอ
ในถ่ินทุรกันดาร ที่มิใช่ตัวจังหวัดและ
พื้นที่อํ า เภอในเขตจังหวัดที่ห่างไกล
ความเจริญ 
- ตําแหน่งในภารกิจด้านการอารักขาและ
รักษาความปลอดภัยในบริเวณสถานที่
ประทับ  
- ตําแหน่งในภารกิจด้านการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม  
-ตําแหน่งในภารกิจด้านการปราบปราม
ยาเสพติด 
- ภารกิจท่ีมีเหตุผลความจําเป็นพิเศษ

ยุทธศาสตรก์ารบรหิาร

และพฒันากาํลงัคนภาครฐั
เป้าประสงค ์ ตวัช้ีวดั (2557 – 2561) 

การวางแผนบริหาร
กําลังคนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

(1) ส่วนราชการสามารถจัดอัตรากําลังให้สอดคล้อง
กับความจํ า เป็นตามภาร กิจ  และพร้ อมรองรั บ
การเปลี่ยนแปลงบริบทการบริหารราชการ
(2) ส่วนราชการมีแนวทางในการติดตามตรวจสอบและ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้กําลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

(1) ร้อยละ 80 ของส่วนราชการมีแผนกําลังคนท่ีสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การบริหารราชการ 
(2)  ร้อยละ  80 ของส่วนราชการมีแผนปฏิบั ติการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใชอั้ตรากําลัง

การพัฒนากําลังคน
และสร้างความพร้อม
เชิงกลยุทธ์ 

(1) กําลังคนภาครัฐได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อม
ในการปฏิบัติงานท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง 
(2) ส่วนราชการมีกําลังคนคุณภาพเพียงพอสําหรับ
การเป็นผู้นําขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในภาครัฐ
(3) ส่วนราชการมีความพร้อมรับการสูญเสียอัตรากําลัง
จากการเกษียณอายุ เพื่อสร้างความต่อเนื่อง
(4) ผู้บริหารและนักทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
มีสมรรถนะในการเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ 

1) ร้อยละ 100 ของข้าราชการได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนา
บุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
(2) สัดส่วนของกําลังคนคุณภาพเทียบกับตําแหน่งระดับสูง
ในแต่ละส่วนราชการ   (ร้อยละ 100) 
(3) ร้อยละ  80 ของส่วนราชการมีการจัดทําแผนสร้าง
ความก้าวหน้าในอาชีพ หรือแผนสืบทอดตําแหน่ง 
(4) ร้อยละ 80 ของผู้บริหารและนักทรัพยากรบุคคลผ่าน
หลักสูตรการพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

การดึงดูดและรักษา
กําลังคนที่มีคุณภาพ
ในภาครัฐ 

(1) ส่วนราชการสามารถดึงดูดและรักษากําลังคน
ที่มีคุณภาพไว้ในระบบราชการ 
(2) กําลังคนภาครัฐมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีแรงจูงใจ
ในการสร้างและพัฒนาผลงาน 

(1) ร้อยละ 50 ของส่วนราชการมีแผนปฏิบัติการปรับปรุง
องค์กรไปสู่การเป็น Employer of Choice เพื่อดึงดูดคน
รุ่นใหม่ 
(2) ร้อยละ 80 ของข้าราชการในแต่ละส่วนราชการมีความ
เชื่อม่ันต่อระบบการบริหารและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(3) ร้อยละ 80 ของข้าราชการในแต่ละส่วนราชการมีความ
พึ งพอใจต่อแผนงานโครงการและ กิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของส่วนราชการ

มาตรการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์มาตรการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์

        3 ยุทธศาสตร์                 8 เป้าประสงค์                  9 ตัวช้ีวัด      15 กลยุทธ์  



 พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การใช้กําลังคนภาครัฐ
กําหนดมาตรการปรบัปรงุการบรหิารและการพัฒนา

กําลังคนให้สอดคล้องกับผลการ
รายงานผลการตรวจสอบให้ ก.พ. และคณะรัฐมนตรี

พิจารณา โดยอาจกําหนดใหมี้คณะกรรมการ
ตรวจสอบการใช้กําลงัคนภาครัฐ ดําเนินการก็ได้ 

 ทบทวนบทบาทภารกิจของหนว่ยงานภาครัฐ 
และวางแผนการใช้กําลังคน

 วิเคราะห์ความต้องการกําลังคนท่ีแท้จริงของ
ส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับนโยบาย 
ยุทธศาสตร์และการเปลี่ยนแปลง 
 จัดทําแผนกําลังคนเพื่อแก้ไปปัญหากําลงัคน

ขาด/เกิน 
  นําแผนกําลังคนไปสูก่ารปฏิบัติและติดตาม

ประเมินผล 

  วิเคราะห์และระบุกําลังคนในสายอาชพีท่ีมีความ
ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
หรือจําเป็นสาํหรับภารกิจสําคัญตามนโยบายของ
รัฐบาล เช่น บุคลากรทางการแพทย์และ 
สาธารณสุข และ นักวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
 วางแผนการสร้าง การสรรหาและการพัฒนาเป็น

การเฉพาะ เพื่อให้ความพร้อมและความต่อเนื่อง 

 พัฒนากลไกให้ส่วนราชการมีความคล่องตัว               
ในการบริหารกําลังคน

ควบคุมการเพิ่มอัตรากําลังและค่าใช้จ่ายด้าน
บุคคลภาครัฐให้ครอบคลุมกําลังคนส่วนใหญ่               
รวมท้ังศึกษาการนําเพดานงบประมาณมาใช้     
เป็นกรอบในการบริหารอัตรากําลัง 
 วางกลไกให้ผู้บริหารทุกระดับรับผิดชอบต่อการ

บริหารอัตรากําลังและค่าใช้ จ่ายด้านบุคคล              
ของหน่วยงาน 

 New Initiatives – เสนอใหม่
 Preparation    – ศึกษา/เตรียมการ 
 Infant Stage    – เริ่มดําเนินการแล้ว
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 พัฒนา เชื่อมโยงและบูรณาการฐานขอ้มูลกําลงัคน 
ส่งเสริมให้มีการนาํสารสนเทศด้านกําลงัคนมา

ประกอบการวางแผน บริหารและพัฒนากําลังคน 

เป้าประสงค์ 
(1) ส่วนราชการสามารถจัดอัตรากําลัง
ให้สอดคล้องกับความจําเป็นตามภารกิจ 
และพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
(2) ส่วนราชการมีแนวทางในการติดตาม
ตรวจสอบและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
กําลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ตัวชี้วัด 
(1) ร้อยละ 80 ของส่วนราชการมีแผน
กําลังคนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การบริหารราชการ 
(2) ร้อยละ 80 ของส่วนราชการมีแผน 
ปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพและความ
คุ้มค่าในการใช้อัตรากําลัง

วางแผนสร้างความต่อเนือ่งในการดํารงตําแหน่งที่มี
ความสําคัญเชิงกลยุทธ์ (Succession Planning)

วางระบบการจัดการความรู้ (KM) เพื่อให้พร้อมสาํหรับ
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนือ่งไม่ขาดช่วง
วางระบบการขยาย/ปรับเปลีย่นอายุเกษียณและพัฒนา

รูปแบบการจ้างงานหลังการเกษียณอาย ุ(ในตําแหน่ง/
สายงานทีจํ่าเป็นหรือขาดแคลน)
 เพิ่มขีดความสามารถของผู้บรหิารในการบริหารกลุม่คน

ต่างช่วงอายุ และมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความ
ราบรื่นและพลังร่วม

 ส่งเสริมการจัดทําเสน้ทางและวางแผนพัฒนาความ 
ก้าวหน้าให้กับบุคลากรภาครัฐ
 ส่งเสริมการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ที่สอด 

คล้องกับความจําเป็น เน้นการพัฒนาผลงาน สมรรถนะ 
ศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรม
วางระบบติดตามและประเมินประสิทธิผลและความ

คุ้มค่าของการลงทุนในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ (ROI)

พัฒนาทักษะและขีดความสามารถด้านภาษา 
อังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้าน และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้พร้อมเข้าสู่ AEC และเวทีโลก

พัฒนาขีดความสามารถของผู้บรหิารในการ
บริหารท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและภาวะวิกฤติ
 พัฒนาเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้ตระหนกัถึงการบริหาร

และการปฏิบัติงานในสถานการณ์ทีมี่ความเสี่ยง
 ปรับเปลี่ยนทักษะและสมรรถนะให้เหมาะกับ

ภารกิจ นโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศ
(Workforce Renewal)

  ปรับปรุงระบบหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา พัฒนา 
รักษา และจูงใจกาํลังคนคุณภาพภาครัฐ

 บูรณาการวิธีการบริหารกําลังคนคุณภาพในภาครัฐ
(HiPPS, นักเรียนทุนรัฐบาล, นปร. ฯลฯ)

 พัฒนาระบบการเคลื่อนย้ายกําลังคนคุณภาพ
ภายในภาครัฐและระหว่างภาครัฐกับภาคส่วนอื่น 
เช่น Exchange Program หรือ secondment

 ติดตามประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าในการ
พัฒนากําลังคนคุณภาพ (Talent Contribution)

Career Planning & Development

 New Initiative – เสนอใหม่
 Preparation   – ศึกษา/เตรียมการ
 Infant Stage   – เริ่มดําเนินการแล้ว                           
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พัฒนาสมรรถนะในการบริหารคนของผู้บรหิาร 
 เร่งรัดการจัดทํามาตรฐานวิชาชพีด้านการบรหิาร

ทรัพยากรบุคคล

เป้าประสงค์ 
(1) กําลังคนภาครัฐได้รับการพัฒนาให้
มี ค ว า มพ ร้ อ ม ใ น ก า ร ปฏิ บั ติ ง า น
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง 
(2) ส่วนราชการมีกําลังคนคุณภาพ
เพียงพอสําหรับการเป็นผู้นําขับเคลื่อน
การเปลี่ยนแปลงในภาครัฐ
(3) ส่วนราชการมีความพร้อมรับการ
สูญเสียอัตรากําลังจากการเกษียณอายุ 
(4) ผู้บริหารและนักทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการมีสมรรถนะในการเป็น
หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด 
(1) ร้อยละ 80 ของข้าราชการได้รับการ
พัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
(2) สัดส่วนของกําลังคนคุณภาพเทียบกับ
ตําแหน่งระดับสูง (ร้อยละ 100) 
(3) ร้อยละ 80 ของส่วนราชการมีการจัดทํา 
Career Plan
(4) ร้อยละ 80 ของนักทรัพยากรบุคคลได้รับ
การพัฒนาให้เป็นมืออาชีพ



 ยกระดับหน่วยงานของรฐัในตลาดแรงงานให้เปน็ Employer of Choice เพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่/กําลงัคนคุณภาพ
 พัฒนาประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการสรรหากําลงัคนคุณภาพเข้าสูภ่าครัฐ เช่น การสรรหาในระบบเปิด

( Lateral Entry) เป็นต้น 
ปรับปรุงหลักสูตร หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเพื่อให้ได้กําลงัคนที่มี Skillset และ Mindset ตรงตามที่ต้องการ 

และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง เช่น เพิ่มการทดสอบภาษาอังกฤษ หรือประเมินทกัษะและสมรรถนะอ่ืนๆ
สร้างความสัมพันธกั์บหนว่ยผลติกําลังคนในการกําหนดคุณลักษณะของผู้สมัครท่ีพึงประสงค์

 พัฒนาระบบและวางกลไกเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการทํางานอยา่งมีประสิทธภิาพ
(Productive Climate) และมีความสุข (Happy Workplace) 
 พัฒนาระบบและวางกลไกเพื่อให้บุคลากรภาครัฐมีความทุ่มเทและผูกพันต่อองค์กร ( Engagement) 
พัฒนาทักษะการดูแลบริหารคน (People Management) ให้เกิดความรู้สึกเป็นธรรมในการบริหารงานบุคคล

(Percieved Fairness)
 ปรับปรุงระบบและวิธีการทํางานเพื่อให้ทํางานอยา่งมีประสิทธิภาพ
 พัฒนาระบบและวิธีการทํางานท่ีจะนําไปสูก่ารให้อืสระในการทํางานและการตัดสินใจ (Empowerment)

 ปรับโครงสร้างบัญชีเงินเดือนเพ่ือลดความแตกต่างระหว่างค่าตอบแทนภาครัฐและอัตราตลาด
กําหนดค่าตอบแทนของสายอาชีพ โดยเน้นสายงานท่ีจําเป็นและขาดแคลน/ได้รับผลกระทบจาการเคล่ือนย้ายแรงงาน

เสรี (MRA)
ทบทวนค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ให้สอดคลอ้งกบัความหลากหลายของกําลังคน  ช่วงวัย และวงจรชีวิต (Life 

Stages) เช่น ให้ค่าตอบแทนสูงในช่วงเร่ิมต้น และเพ่ิมในอัตราท่ีลดลงเมื่อดํารงตําแหน่งท่ีสูงข้ึน เป็นต้น
 ศึกษาเพ่ือวางกลไกเพ่ือดูแลความเสมอภาคและความเป็นธรรมด้านค่าตอบแทนของบุคลากรภาครัฐแต่ละประเภท

 สร้างวัฒนธรรมที่เนน้ผลงาน และสร้างแรงจูงใจในการสร้างและพัฒนาผลงาน  
 เพิ่มทักษะในการบริหารผลงานให้กับขา้ราชการและเจ้าหนา้ท่ีทุกระดับ 
นําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะไปใช้ประกอบการตัดสินใจด้านทรัพยากรบคุคล
พัฒนาระบบเพื่อรองรับการปรับเปลีย่นขีดสมรรถนะ และการบริหาร Poor Performers

(Recruitment, Selection & Acquisition)

(Quality of Work Life)

(Total Remuneration & Benefits)

 New Initiative – เสนอใหม่
 Infant Stage   – เริ่มดําเนินการแล้ว             
 Preparation   – ศึกษา/เตรียมการ
                            

3

เป้าประสงค์ 
(1) ส่วนราชการสามารถดึงดูดและ
รักษากําลังคนที่มีคุณภาพไว้ในระบบ
ราชการ 
(2) กําลังคนภาครัฐมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
และมีแรงจูงใจในการสร้างและพัฒนา
ผลงาน 

ตัวชี้วัด 
(1) ร้อยละ 50 ของส่วนราชการมีแผนปฏิบัติ
การปรับปรุงองค์กรไปสู่การเป็น Employer 
of Choice เพ่ือดึงดูดคนรุ่นใหม่ 
(2) ร้อยละ  80 ของข้าราชการในแต่ละ
ส่วนราชการมีความเชื่อ ม่ันต่อระบบการ
บริหารและการประเมินผลงาน 
(3) ร้อยละ  80 ของข้าราชการในแต่ละ
ส่วนราชการมีความพึงพอใจต่อแผนงาน
โครงการและกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต

การวางแผนกําลังคนการวางแผนกําลังคน

แนวคิดและความหมายของการวางแผนกําลังคน
ความหมาย ความจําเป็น และประโยชน์
ความจําเป็นของการวางแผนกําลังคนในส่วนราชการ

กระบวนการวางแผนกําลังคน
การกําหนด/ทบทวนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
การวิเคราะห์กําลังคนและการจัดทําแผนกําลังคน
การนําแผนกําลังคนไปปฏิบัติ
การติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนกําลังคน

เทคนิคพื้นฐานในการวิเคราะห์อัตรากําลัง



The Big Picture: แนวคิดการวางแผนกําลังคน

แผนกลยทุธก์ารบริหารงาน            

ในอนาคต 

(Strategic Plan)

สภาพกําลงัคนในปัจจุบนั

Current Workforce

หน่วยงานจะอุดช่องว่าง 

นี้ ไดอ้ย่างไร???

การวางแผนกําลังคน เป็นกระบวนการสร้างความสอดคล้อง
เชิงยุทธศาสตร์ ระหว่างทิศทางการบริหารงานของหน่วยงาน 
กับกลยุทธ์ด้านทุนมนุษย์ขององค์กร โดยมีเป้าหมายเพื่อให้
องค์กรมีทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม มีความรู้ ทักษะและ
สมรรถนะที่จําเป็น สําหรับการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับ
เง่ือนเวลา
(Workforce planning is the strategic alignment of an 
organization’s human capital with its business direction.

Have the right person with the right skills in the right job at 
the right time)  

การวางแผนกําลังคนเป็นกระบวนการที่ใช้ระเบียบวิธีในการ
วิเคราะห์สภาพกําลังคนในปัจจุบัน กําหนด/ระบุความต้องการ
กําลังคนในอนาคต วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปัจจุบันกับ
อนาคต   กําหนดแนวทางการจัดการและนําไปปฏิ บั ติ 
ตลอดจนติดตามประเมินผล

(A methodical process of analyzing the current 
workforce, determining future needs, identifying 
gaps between the present   and future, devising and 
implementing solutions, and evaluating results.)

แผนกลยุทธ์การบริหารกําลังคน (Strategic Workforce Plan)แผนกลยุทธ์การบริหารกําลังคน (Strategic Workforce Plan)

แผนอัตรากําลัง 

Manpower Plan

แผนพัฒนา
ความก้าวหน้า ในอาชีพ              
(Career Development Plan)

แผนทดแทนและสร้าง
ความต่อเน่ืองในการ
บริหาร (Replacement 
and succession Plan)

แผนบริหารและ
พัฒนากําลังคน
คุณภาพ (Talent 

Management Plan)

Strategic Workforce Plan 

แผนอัตรากําลัง (Manpower Plan) เป็นส่วนหน่ึงของแผนกําลังคน (Workforce Plan)  

แผนพัฒนาบุคลากร 
(Development Plan)

แผนสรรหาบคุลากร              
(Recruitment Plan)



Level 1 :  Headcount Analysis
Headcount Data collection, Headcount Analysis Static Data and Report

Level 2 :  Workforce Planning
Skill gap Analysis and What-if scenario Workforce Segmentation Planning

Level 3 :  Strategic Workforce Planning
Alignment Workforce with Business Strategy, HR Practice Integration

Level 4 :  Strategic Enterprise Workforce Planning
Strategic Business & Corporate Wide Planning, HR Practice Alignment

Source :  Adapted From Bersin & Associates 2009

Workforce Planning Journey
ระดับ/เป้าหมายของการวางแผนกําลังคน

ใครรับผิดชอบการวางแผนกําลังคน? ส่ิงท้าทายในการวางแผนกําลังคน? 

ผลการศึกษาของ Bersin & Associate 2009

ผู้รับผิดชอบการวางแผนกําลังคน

ไม่มีเจ้าภาพชัดเจน 10%
HR Manager 18%

Staffing & Recruitment 27%
Business HR Leader 46%

Corporate HR 54%

Business-Unit Leader 60%

สิ่งท้าทายในการวางแผนกําลังคน

ขาดเครื่องมือและวิธีการ 36%

ไม่มีการกําหนดวิธีการในการระบุ
กระบวนงาน (Business processes)

36%

ไม่สามารถเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของ
องค์กร (Business Strategy กับ
ข้อกําหนดความต้องการด้านทรัพยากร
บุคคล (workforce requirement)

27%

ขาดเจ้าภาพที่ชัดเจน 24%

ขาดงบประมาณ 19%

ขาดการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร 21%

ความล้มเหลวในอดีต 10%

ขาดการสื่อสารงาน HR 10%

ทางออกในภาคราชการ?
---------------------------------------
---------------------------------------
---



ความสําคัญและความจําเป็นในการวางแผนกําลังคนความสําคัญและความจําเป็นในการวางแผนกําลังคน

  ใช้กําลังคนให้สอดคล้องกับภารกิจเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า 
  เตรียมกําลังคน (ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพสําหรับการเปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคต)
  เป็นเครื่องช่วยตัดสินใจในการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การวางแผนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เพื่อลด Recruitment Gaps
 การพัฒนาบุคลากร (Training and Development) 
 การวางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development) 
 การสืบทอดตําแหน่ง/สร้างความต่อเน่ืองในการบริหารราชการ (Succession Planning) 
 การบริหารค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เช่น ค่าตอบแทน สวัสดิการ  (Staff Costings)
 การตัดสินใจลดหรือเพิ่มกําลังคนด้วยมาตรการต่างๆ

(Expansion/Restructuring/Reduction/Redundancy)

ข้อมูลและทักษะท่ีใช้ในการวางแผนกําลังคนและกําหนดกรอบอัตรากําลังข้อมูลและทักษะท่ีใช้ในการวางแผนกําลังคนและกําหนดกรอบอัตรากําลัง

•  รับข้อมูลการดําเนินงานจริง  
  ของหน่วยงานในอดีต

•  แนวทางการปฏิบัติงาน
ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว

•  ข้อมูลเชิงปริมาณที่วัด
กําลังคนที่ต้องการ (FTE)

ข้อมูลในอดีต ข้อมูลในปัจจุบัน ข้อมูลในอนาคต

พิจารณาข้อมูลการปฏิบัติงานจริง
ของพนักงานในหน่วยงาน

พิจารณาภารกิจ/บทบาท/วิสัยทัศน์
ที่องค์กรมุ่งหวังและส่งผลถึงต่อ 

ภาระงานของหน่วยงาน

พิจารณา
กําลังคน
ปัจจุบัน

เปิดโอกาสให้หน่วยงานแสดความ
คิดเห็น/ข้อเสนอแนะแล้วนําข้อมูล
เหล่าน้ีมาประกอบการวิเคราะห์
• เก็บประเด็น (Issues) ที่เก่ียวข้อง 
   กับกําลังคนจากผู้ปฏิบัติงาน และ

ผู้เก่ียวข้อง (360 องศา)

• เปิดรับประเด็นที่เก่ียวกับวิสัยทัศน์ 
ภารกิจเร่งด่วน ภารกิจหลักซึ่งส่งผล
ต่อความต้องการกําลังคน

• วิเคราะห์แนวโน้มของภาระงาน
  จากผลผลิตที่ต้องการจาก 

หน่วยงาน (Driver)

ทักษะและสมรรถนะท่ีจําเป็น :
Business Acumen, Job Analysis, Work Flow, Process Analysis and Improvement  



กระบวนการวางแผนกําลังคน : Workforce Planning Processกระบวนการวางแผนกําลังคน : Workforce Planning Process

1.1 ทบทวนและวิเคราะหบ์ทบาทภารกิจ รวมทั้งทิศทางของหน่วยงานในอนาคต 

จดุเนน้เชิงยุทธศาสตร ์      

ของหน่วยงาน 

(Strategic Focus)

ทบทวนภารกิจและยุทธศาสตรข์องหน่วยงาน และแนวโนม้การ

เปล่ียนแปลงใน 3-5 ปีขา้งหนา้

วิเคราะหย์ุทธศาสตรข์องหน่วยงานและประเด็นดา้นกาํลงัคน

วิเคราะหแ์นวโนม้การเปล่ียนแปลงซ่ึงอาจกระทบตอ่กาํลงัคน

ปัญหาในการปฏิบตังิาน 

และงบประมาณ 

ปัญหาการปฏิบตังิานของบุคลากร และคาดการณว่์าหน่วยงานจะไดร้บั

ผลกระทบจากงบประมาณดา้นกาํลงัคนหรอืไม่ อยา่งไร

การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยจีะกระทบตอ่วิธีการทาํงานของขา้ราชการ

หรอืไม่ 

การเปล่ียนแปลงกฎหมาย การเปล่ียนแปลงกฎหมายจะกระทบตอ่ภารกิจของหน่วยงานหรอืไม่ 

อยา่งไร 

กระบวนการท่ี 1 การทบทวนบทบาทภารกิจและทิศทางของหน่วยงาน 
แนวคิด 

• แผนยุทธศาสตรเ์ป็นพ้ืนฐาน

สาํหรบักาํหนดความตอ้งการ

กาํลงัคน 

• แผนกาํลงัคน ช่วยใหห้น่วยงาน 

Translate strategy into action โดย

เป็นตวักาํหนดว่ากาํลงัคนของ

หน่วยงานจะเป็นอยา่งไร ตอ้งมีการ

พฒันาดา้นใด

แผนกาํลงัคน

• เพ่ือใหบ้รรลเุป้าหมายตามพนัธ

กิจและยุทธศาสตร ์หน่วยงานตอ้ง

ใชค้นเทา่ใด และตอ้งมีทกัษะ/

สมรรถนะแบบใด

• หน่วยงานจะมีแนวทางในการ 

สรรหา พฒันาและรกัษาไว ้ซ่ึงคนท่ี

มีทกัษะ/สมรรถนะดงักลา่วอยา่งไร

1.2 กาํหนดขอบเขตของแผนกาํลงัคน (Determine Scope)

พิจารณาขอบเขตของแผน

กาํลงัคน ว่าจะครอบคลมุ

ทั้งหมด หรอืเฉพาะบางกลุม่ 

 วางแผนทั้งองคก์ร 

เนน้เฉพาะกาํลงัคนท่ีจาํเป็นสาํหรบัการขบัเคล่ือนภารกิจ (Mission 

Critical Occupation)

เนน้เฉพาะกาํลงัคนท่ียากแก่การดึงดดูและรกัษาไว ้(Attract and 

Retain)

 เนน้เฉพาะกาํลงัคนท่ีจาํเป็นในบางยุทธศาสตร ์



กระบวนการท่ี 2 การวิเคราะห์เพื่อกําหนดกลยุทธ์กําลังคน 

“Workforce Analysis”

กระบวนการท่ี 2 การวิเคราะห์เพื่อกําหนดกลยุทธ์กําลังคน 

“Workforce Analysis”

ข้อมูลท่ีจําเป็นในการวิเคราะห์กําลังคนข้อมูลท่ีจําเป็นในการวิเคราะห์กําลังคน

ขอ้มูลกาํลงัคนในหน่วยงาน (Employee Profiles)

ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิภาพกาํลงัคน (Productivities Index)

ขอ้มูลเก่ียวกบักาํลงัคนท่ีมีทั้งเชิงปรมิาณ (จาํนวน) และคณุภาพ Manpower 

demand and supply

 Head count

 Skill and Competencies required

ขอ้มูลเก่ียวกบัการประมาณการความตอ้งการกาํลงัคน และกาํลงัคนท่ีจะมี

ในอนาคต (Manpower forecast)

 Future demand

 Future supply – Internal / External 



วิเคราะหปั์จจยัท่ีกระทบตอ่ความตอ้งการกาํลงัคนของหน่วยงาน (ภายใน/ภายนอก)

คณุลกัษณะเชิงประชาการ

(Demographic Change)

ระบุการเปล่ียนแปลงคณุลกัษณะเชิงประชากรท่ีสาํคญั ท่ีจะสง่ผล

กระทบตอ่ความตอ้งการกาํลงัคนของหน่วยงาน เช่น โครงสรา้งอายุ

ประชากร เป็นตน้ 

ความกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลยี พิจารณาว่าจะนาํเทคโนโลยมีาใชใ้นการให/้ขยายบรกิาร/ปรบัปรุง

การทาํงานไดอ้ยา่งไร 

ระบุตาํแหน่งงานท่ีจะไดร้บัผลกระทบจากการนาํเทคโนโลยมีาใช ้

ระบุว่าการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยจีะกระทบตอ่จาํนวนคนและทกัษะ

ท่ีจาํเป็นในการปฏิบตังิาน

สภาวะเศรษฐกิจ แนวโนม้สภาวะเศรษฐกิจจะสง่ผลตอ่การบรหิารงานและการสง่มอบ

บรกิารของหน่วยงานอยา่งไร 

กระบวนการท่ี 2.1 การวิเคราะห์ความต้องการกําลังคน (Demand Analysis)  

surapong@ocsc.go.th

แนวคิด 

• วิเคราะหค์วามตอ้งการเพ่ือ

กาํหนดกาํลงัคนท่ีจาํเป็นในอนาคต

• งานท่ีหน่วยงานจาํเป็นตอ้งทาํ 

จรงิ 

• ใหค้วามสาํคญัตอ่การวิเคราะห์

ทั้งปัจจยัภายในและภายนอก

รูปแบบ/วิธีการ

•  ใชแ้บบสอบถามหรอืแบบ

สมัภาษณ ์

• ใชก้ารทบทวนขอ้มูล/วรรณกรรม

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

• Focus Groups

สรุปคาํถามสาํคญัในการวิเคราะห์

 จาํเป็นตอ้งเปล่ียนวิธีการทาํงานหรอืไม่

 ตอ้งมีภารกิจ แผนงาน โครงการ เพ่ิมหรอืลด

กาํลงัคนในปัจจบุนัมีทกัษะท่ีจาํเป็นสาํหรบังานในอนาคตหรอืไม่ 

 ภาระงาน (Workload) จะเปล่ียนแปลงหรอืไม่ 

 ตอ้งใชค้นเพิ่มหรอืควรลดคนในภารกิจใด 

การวิเคราะห์ความต้องการกําลังคนในอนาคต
Demand Analysis : Issues and Techniques
การวิเคราะห์ความต้องการกําลังคนในอนาคต
Demand Analysis : Issues and Techniques

 ประเด็นท่ีต้องพิจารณา
พยากรณ์จํานวนคนท่ีต้องการ (ท้ังประเภท

ตําแหน่งและสายงาน) 
 คาดการณ์ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ          

ท่ีจําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุพันธกิจ
และเป้าประสงค์ของหน่วยงานเน่ืองจากอาจ
เปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาและลักษณะของ
ภารกิจ  (ประเมินช่องว่าง : Assess skills 
available Vs Required) 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ/สถิติ
• Trend analysis
• Ratio analysis 
• Regression analysis
• Work Study / Process Analysis 
• Productivity /Cost 
• Skills Gap Analysis (เชิงคุณภาพ)

การใช้ดุลพินิจทางการบริหาร
• Group brainstorming
• Top Down Policy 
ใช้ทั้งสองแนวทางผสมผสานกัน



ระบุกาํลงัคนท่ีหน่วยงานมีอยู ่(Determine the Internal Supply Factors) 

ระบุคณุลกัษณะเชิงประชากร

ของกาํลงัคนในหน่วยงาน

(STOCK & FLOW)

ระบุคณุลกัษณะเชิงประชากรของกาํลงัคน เช่น อายุ อายุงาน เพศ 

     การศึกษา เป็นตน้ 

ระบุความรู ้ทกัษะ สมรรถนะของกาํลงัคน โดยอาจเปรยีบเทียบกลุม่

    ท่ีมีผลงานโดดเดน่ ผลงานปกต ิและยงัตอ้งปรบัปรุง

ระบุประเด็นดา้นการบรหิารทรพัยากรบุคคล ท่ีกระทบตอ่กาํลงัคนใน

    หน่วยงาน

รว่มมือและขอคาํปรกึษา 

แนะนาํจากผูบ้รหิาร

ระบุว่ากาํลงัคนกลุม่ใดท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดปัญหา ทั้งในปัจจบุนัและ

    อนาคต 

แนวโนม้ตลาดแรงงาน         

และการจา้งงาน

ขอ้มูลเก่ียวกบัผูส้าํเรจ็การศึกษา 

รูปแบบการจา้งงานอ่ืนๆ 

กระบวนการท่ี 2.2 การวิเคราะห์กําลังคนท่ีมีอยู่ (Supply Analysis)  
แนวคิด 

• วิเคราะหก์าํลงัคนท่ีมีอยูใ่น

ปัจจบุนัและคาดว่าจะมีในอนาคต 

(Existing and future workforce 

supply)

•  Create the exiting profile: 

- Create a current workforce 

profile

- Review trend data

- Project future workforce supply

• Create the future profile: 

รูปแบบ/วิธีการ

•  ใชแ้บบสอบถามหรอืแบบ

สมัภาษณ ์

• ใชก้ารทบทวนขอ้มูล/วรรณกรรม

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

• Focus Groups

ระบุกาํลงัคนท่ีจะมีในอนาคต (Determine Future Supply Factors) 

(LOSS & Back Up)

 ทบทวนขอ้มูลเก่ียวกบัอตัราการลาออก การรกัษาไว ้การเล่ือน การลา เป็นตน้

 วิเคราะหว่์าการสูญเสียอตัรากาํลงักระทบตอ่การทาํงานเพียงใด

 ทบทวนรูปแบบของการเกษียณอายุ

 ระบุแนวโนม้ความตอ้งการกาํลงัคนในอนาคต หากไม่มีการบรรจคุนใหม่ 

 นาํขอ้มูลจาก Exit Interview มาพิจารณา (หากมี) 

 พิจารณาว่ามาตรการกาํหนดขนาดกาํลงัคน กระทบตอ่หน่วยงานอยา่งไร 

ส่ิงทา้ทายท่ีจะกระทบตอ่การสรรหาและรกัษาไวซ่ึ้งกาํลงัคนท่ีมีทกัษะและสมรรถนะท่ีจาํเป็น

สาํหรบัหน่วยงาน  

การวิเคราะห์กําลังคนท่ีมีอยู่ (ท้ังใน-นอก หน่วยงาน) 
(Forecasting Supply – Internal and External)
การวิเคราะห์กําลังคนท่ีมีอยู่ (ท้ังใน-นอก หน่วยงาน) 
(Forecasting Supply – Internal and External)

• วิเคราะห์กําลังคนท่ีมีอยู่ในหน่วยงาน โดย
แยกตามประเภท กลุ่ม หน่วยงาน ระดับ
ตําแหน่ง (Manpower Stock) 

• วิ เ ค ร า ะห์ แ น ว โ น้ ม ก า ร เ ค ลื่ อ น ไ ห ว 
(Manpower Flow) 

• วิ เ ค ร า ะ ห์ แ น ว โ น้ ม ก า ร สู ญ เ สี ย 
(Manpower Losses) 

• วิเคราะห์ขีดความสามารถ (ความรู้ ทักษะ 
สมรรถนะ (Skill and Competencies 
Audits)

• วิเคราะห์กําลังคนในตลาดแรงงาน:
– ภายใน
– นอกประเทศ

•  วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของโครงสร้าง
ประชากร โดยเฉพาะในวัยกําลังแรงงาน 
– General population density
– Population movements 
– Age distribution
– Unemployment rates
– Education Level
– Proportion with higher 

education
– Skill levels/Skills shortages



กระบวนการท่ี 2.3 การวิเคราะห์ส่วนต่างของกําลังคน (Gap Analysis)  

แนวคิด 
• เปรียบเทียบการคาดการณ์สภาพ
กําลังคนในอนาคต (workforce 
supply projection) กับการคาด
การความต้องการกําลังคน 
(workforce demand forecast) 

เปรียบเทียบ Demand กับ Supply
  จํานวน ทักษะหรือสมรรถนะใหม่ที่หน่วยงานต้องการ
สําหรับการบรรลุพันธกิจในอนาคต
 ปัจจุบันกําลังคนในหน่วยงานมีจํานวน ทักษะและ
สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับอนาคตแล้วหรือยัง
 งานไหนหรือกําลังคนกลุ่มไหนที่อาจจะไม่จําเป็นอีกต่อไป 
ขาดหรือมีมากเกินไป

ส่วนขาด (Gap) ส่วนเกิน (Surplus)

• กําลังคนในอนาคตจะไม่
เพียงพอต่อความต้องการ

• ต้องวางแผนสรรหาและพัฒนา

• ทราบว่ากําลังคนส่วนไหนที่จะ
ไม่เป็นที่ต้องการในอนาคต

• ต้องหามาตรการจัดการกับ
กําลังคนส่วนเกิน เช่น Re-
Deployment

กระบวนการท่ี 2.4 การกําหนดยุทธศาสตร์กําลังคน (Strategic Development)  

แนวคิด 

• เป็นการพัฒนากลยุทธ์ ข้ึนมา
จัดการกับส่วนขาดและส่วนเกิน 
• รวมถึงแผนงาน/โครงการ ใน
การสรรหา พัฒนา รักษาไว้ ใช้
ประโยชน์ กําลังคน เพื่อขับเคล่ือน
ภา ร กิ จและยุ ท ธศ าสตร์ ข อ ง
หน่วยงาน
• กลยุ ท ธ์ คว ร คํ า นึ ง ถึ ง  เ วล า 
ทรัพยากร และรายละเอียดเฉพาะ
ขององค์กร เช่น ความตั้งใจใน
การพัฒนาตนเอง

Situation Plans 

Redundancy 
Redeployment
Retirement
Recruitment
Training
Retention
Succession

กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง
การทบทวนระบบงานและตําแหน่ง
การเงินและค่าตอบแทน
การพัฒนาบุคลากร 
 การสรรหา/คัดเลือก
 การรักษาบุคลากร
การเกลี่ยและ Redeploy 
การวางแผนสร้างความต่อเน่ือง (succession Plan)
 การจัดการความรู้ 

Optional Plans 

Outsource



ตัวอย่างกลยุทธ์ในแผนกําลังคนท่ีใช้สําหรับจัดการกับปัญหาคนขาด
Dealing with an Undersupply of Personnel
ตัวอย่างกลยุทธ์ในแผนกําลังคนท่ีใช้สําหรับจัดการกับปัญหาคนขาด
Dealing with an Undersupply of Personnel

 จ้าง/บรรจุเพิ่ม                     
Hire additional workers

 ให้ทํางานล่วงเวลา                
Use overtime

 ให้ควงกะ/ทํางานเพิ่มกะ        
Add additional shifts

 ใช้พนักงาน/ลูกจ้างชั่วคราว          
Use temporary workers

 มอบหมายงานใหม่          
Reassign jobs

 รักษาคนไว้ไม่ให้ออก              
Improve retention

อบรม/พัฒนาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทาํงาน 
Improve productivity 
through training

ปรับปรุงกระบวนงาน        
Improve work processes

ใช้เทคโนโลยชี่วย                         
Use technology 

ตัวอย่างกลยุทธ์ในแผนกําลังคนท่ีใช้สําหรับจัดการกับปัญหาคนเกิน
Dealing with an Oversupply of Manpower
ตัวอย่างกลยุทธ์ในแผนกําลังคนท่ีใช้สําหรับจัดการกับปัญหาคนเกิน
Dealing with an Oversupply of Manpower

 ตรึงอัตรากําลัง/ไม่เปิดรับสมัคร 
Freeze hiring

 ควบคุม/ลดค่าล่วงเวลา
Restrict overtime

 พัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนทักษะหรือการ
มอบหมายงานใหม่
Retrain/redeploy

 เปลี่ยนรูปแบบการจ้างงาน
Switch to part-time employees

 ให้หยุดงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง
Use unpaid vacations

 ลดเวลาการทํางานในหน่ึงสัปดาห์
Use a shorter workweek

 ลดค่าจ้าง Use pay reductions
 ให้ลาพักเพื่อทําวิจัยหรือเขียนตํารา

Use sabbaticals
 การเกษียณก่อนกําหนด

Encourage early retirements



กระบวนการท่ี 3 การนําแผนกลยุทธ์กําลังคนไปปฏิบัติ  

ควรมีแผนปฏิบตัท่ีิเป็นรูปธรรม โดย

คาํนึงถึง

 ผูบ้รหิารสนบัสนุน

 มีงบประมาณและทรพัยากรเพียงพอ

 มีผูร้บัผิดชอบชดัเจน  

 มีกรอบระยะเวลาการดาํเนินงานท่ีชดัเจน

 มีดชันีช้ีวดัผลการดาํเนินการ

ส่ือสาร 

ขอ้เตอืนใจ

• ถา้แผนยุทธศาสตรข์องหน่วยงานเปล่ียน 

เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงท่ีเก่ียวขอ้งกบั

กลุม่ผูร้บับรกิาร ผูบ้รหิาร กฎหมายหรอืปัจจยั

อ่ืนๆ แผนกลยุทธด์า้นกาํลงัคนตอ้งเปล่ียน 

แปลงตามดว้ย

กระบวนการท่ี 4 การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนกลยุทธ์ด้านกําลังคน  

ควรมีการติดตามทบทวนเป็นระยะ

 ทบทวนผลการดาํเนินงาน

 ประเมินว่าแผนไหนใชไ้ด/้ใชไ้ม่ได้

 ปรบัแผน  

 นาํประเด็นใหม่มาพิจารณา 

ข้อเตือนใจ: คําถาม

•  ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
เปลี่ยนแปลงหรือไม่ 
• การวิเคราะห์ 
Demand/Supply ท่ีทําไว้
ยังใช้ได้หรือไม่ 
• มีการเปลี่ยนแปลงใด 
ท่ีส่งผลกระทบต่อแผน
กําลังคน 



เทคนิคพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ความต้องการอัตรากําลัง 

 

ท่านรู้จักวิธีการวิเคราะห์เหล่าน้ีหรือไม่?
•The Per capita Approach
•The Benchmarking Approach
•The Minimum Staffing Approach
•The Authorized Level Approach
• The Strategic Approach
•The Workload Approach 

Workforce Analysis:

เทคนิคการวิเคราะหก์าํลงัคน - อตัรากาํลงั

การวิเคราะหอ์ตัรากําลงัจาก (งาน)ยทุธศาสตร์

(Strategic Workforce Scenario Planning) 

การวิเคราะหอ์ตัรากําลงัจากกระบวนงานและผลผลิต

(Output and Process Analysis)

  (งานประจํา)

Workforce Planning: 

A Simple Guide to Get Start 



Workforce
Architecture

Workforce
Deliverables

Performance
Drivers

Organizational
OutcomesCreating Workforce

Capabilities

Creating
Market Value

แนวคิดในการกําหนดความต้องการอัตรากําลัง
จากยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

LOGO

ตัวอย่าง...แนวทางการวิเคราะห์อัตรากําลังจากยุทธศาสตร์



Workforce Analysis:
เทคนิคการวิเคราะหก์าํลงัคน - อตัรากาํลงั

การวิเคราะหอ์ตัรากําลงัจากงานยทุธศาสตร์

(Workforce Scenario Planning) 

การวิเคราะหอ์ตัรากําลงัจากกระบวนงานและผลผลิต

(Output and Process Analysis)
  

Workforce Planning: 

A Simple Guide to Get Start 

เทคนิคการวิเคราะหค์วามตอ้งการกาํลงัคน: Demand Forecast 

เป็นเทคนิคท่ีใชใ้นการกาํหนดว่าในงานๆหน่ึงจะมีอตัรากาํลงัท่ีเหมาะสมจาํนวนเทา่ใด 

 เทคนิคการใชด้ลุพินิจ (Judmental)

 Managerial Forecast

 Nominal Group 

 เทคนิคท่ี เน้นการศึกษางานอย่างเป็นวิทยาศาสตร ์

(เนน้การวิเคราะหก์ระบวนการ -Process Focus) 

 Time and Motion Study

 Work Flow Analysis

 Full Time Equivalent

 เทคนิคคณิตศาสตร ์(Mathematical) 

 Trend Analysis 

 Regression



เทคนิคการวิเคราะหค์วามตอ้งการกาํลงัคน: Demand Forecast 

เป็นเทคนิคท่ีใชใ้นการกาํหนดว่าในงานๆหน่ึงจะมี(ตอ้งการ)อตัรากาํลงัท่ีเหมาะสมจาํนวนเท่าใด 

 เทคนิคการใชอ้ตัราสว่นมาตรฐาน (Standard Ratios) 
เป็นวิธีการกาํหนดอตัรากาํลงัท่ีเนน้ผลผลิต (Output Focus)  โดยพิจารณาจากลกัษณะของตาํแหน่งงาน ซ่ึงมี

ความสมัพนัธห์รือพ่ึงพากนั เพ่ือทาํใหง้านบรรลเุป้าหมาย

ท่ีกาํหนดไว้

 Output-Input Ratios 
 คาํนวณจากช้ินงาน

 คาํนวณจากพ้ืนท่ี 

 คาํนวณจากจาํนวนลกูคา้

 คาํนวณจากการลงทุน

 Staff Ratios 
 อตัราสว่นผูบ้งัคบับญัชา ตอ่ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

 อตัราสว่นกาํลงัคนในงานท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 อตัราสว่นอตัรากาํลงัหลกั กบั อตัรากาํลงัเสริม

 Machine Ratio

 เทคนิคการเทียบเคียงมาตรฐาน (Benchmarking) 
เป็นวิธีการกาํหนดอตัรากาํลงัโดยเปรียบเทียบกบัอตัรากาํลงัในตาํแหน่งงาน/ภารกิจ 

ในองคก์ร หรืออตุสาหกรรม (ภาคสว่น) ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั

 Benchmark for verification

 Benchmark for improvement

กลุ่มเทคนิคพยากรณ์

กําลังคน

เทคนิคการพยากรณ์กําลังคน ใช้กับลักษณะงาน

Scientific Methods  Value Chain/ Process Analysis

 Work Load/FTE 

 งานประจํา

 งานที่มีกระบวนการชัดเจน

Project Based Methods  Project Based  งานโครงการ

 งานเฉพาะกิจ

Judgmental Methods  Managerial Forecast
 Expert Forecast/Nominal Group 

Approach

 การมีส่วนร่วมจากผู้บริหาร
 คณะกรรมการที่แต่งตั้งพยากรณ์

ความต้องการคนกลุ่มงานน้ันๆ

Mathematical Methods  Standard Ratios

 Regression

 มีมาตรฐานกําหนดเป็นที่ยอมรับ

 นําผลมาสร้างสมการพยากรณ์

การเลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความต้องการกําลังคน
ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน และควรใช้หลายวิธีประกอบกัน
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การวิเคราะหความตองการกําลังคน

เทคนิคและวิธีการวิเคราะหกําลังคน

การวิเคราะหกําลังคน  (Workforce Analysis)

เปนกระบวนการสําคัญในการวางแผน
กําลังคน  ซ่ึงตองใชขอเท็จจริงเปนฐานในการวิเคราะห 

เพื่อจัดทําแผนกําลังคนตอไป จึงเปนกระบวนการท่ีตองอาศัย
ความรูความเขาใจในเชิงเทคนิค ผลการวิเคราะหความตองการ
กําลังคน (ท่ีแทจริง) ขององคกรจะเปนเชนไร สวนหน่ึงข้ึนอยูกับ
เทคนิค วิธีการและเคร่ืองมือท่ีใชในการวิเคราะห

เพื่อ
1. ตองการอัตรากําลังเทาใด
2. ตองการระดับใด
3. ตองการบุคลากรประเภทใด 

(ขรก. พกร. ลจ. ชั่วคราว)
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Demand Analysis 
Techniques

เทคนิคการวิเคราะหความตองการกําลังคนเทคนิคการวิเคราะหความตองการกําลังคน
1. การศึกษาการทํางาน (Work Study)

Job (หนาท่ีงาน)

Task (งาน/ชิ้นงาน)

Process or Activity
(กระบวนการทํางาน/กิจกรรม)

ประโยชนในการปรับปรุงระบบและกระบวนการในการทํางาน
หรือการเพิ่มผลผลิต และใชเปนขอมูลในการคิดคํานวณระยะเวลาท่ีใชใน

การปฏิบัติงานในลักษณะของช่ัวโมงการทํางาน 
ซ่ึงสามารถนํามาคํานวณหาอัตรากําลังที่จําเปนไดดวย

Task ไมจําเปนตองมี
กิจกรรมหรือขั้นตอน

การทํางาน 
(Process or Activity) 
ที่เหมือนกันเสมอไป

ศึกษาถึงรายละเอียดของ
ขั้นตอน กิจกรรม แนวทาง 
หรือระเบียบวิธีปฏิบัติของ
กระบวนการในการทํางาน

หรือการผลิต 



เทคนิคการวิเคราะหความตองการกําลังคนเทคนิคการวิเคราะหความตองการกําลังคน
1. การศึกษาการทํางาน (Work Study) (ตอ)

Job

Task

Process or Activity

ตัวอยางการจําแนกคําวา Job กับ Task
- งานบริหารบคุคลเปน Job  ไมทราบวาผูรบัผิดชอบคือใคร งานอะไร อาจหมายถงึ ผอ. กอง 
หรือ ผอ. กจ. หรืองานสรรหา งานทะเบียน ประวัติ ไมสามารถระบุขั้นตอนหรอืวิธีการทํางานได

- การสรรหาและบรรจุแตงต้ัง เปน Task เพราะผูปฏิบัติงานสามารถอธิบายใหขอมูล ไดวา
ในการสรรหามีกระบวนการหรอืกิจกรรมใดที่ตองดาํเนินการบาง

ขอแตกตาง
Task  ชวยใหเราทราบถึงกิจกรรมหรือขั้นตอนตาง  ๆ

นับแตเร่ิมตนจนขั้นสุดทายของการทํางาน 

งานหรือกลุมของงานดานใดดานหน่ึง เชน งานทองเท่ียว งานบริหารจัดการ
ทรัพยากรปาไม ซึ่งไมสามารถบอกไดวา ทํางานอะไร หรืองานนั้นตองทําอยางไร 

งานหรือชิ้นงานอันเปนสวนประกอบของหนาท่ีงาน 

กระบวนการทํางาน/กิจกรรม

เทคนิคการวิเคราะหความตองการกําลังคนเทคนิคการวิเคราะหความตองการกําลังคน

1. การศึกษาการทํางาน (Work Study) (ตอ)

Job

Task

Process or Activity

กรณี
กรมปาไมงานปองกันรักษาปา

- ปองกันการบุกรุกทําลายพื้นที่ปาไม 
- งานจัดการท่ีดินปาไม 
- งานวิจัยพัฒนาดานการปาไม 
- งานสงเสริมการปลูกปา 

 -   ลาดตระเวน
 -   งานมวลชนสัมพันธ
 -   งานเก็บตัวอยางพันธพืช
 -   ฯลฯ



เทคนิควิเคราะหความตองการกําลังคนเทคนิควิเคราะหความตองการกําลังคน

2. การใชดุลยพินิจผูบริหาร

งาย
ขอมูลสนับสนุน

เปาหมายขององคกร

ยอดขายที่จะไดเพิ่ม

คาจางที่จะตองจายเพิ่ม

ความยากงายของงาน

สถิติยอนหลัง

กระบวนการทํางาน

ฯลฯ

การเจาหนาที่

เทคนิควิเคราะหความตองการกําลังคนเทคนิควิเคราะหความตองการกําลังคน

3. การกําหนดอัตราตามหนาท่ีและความรับผิดชอบหรือ
โครงสรางของหนวยงาน

กําหนด
จํานวนตาม
หนาท่ีความ
รับผิดชอบ

หรือ
โครงสราง
ขององคกร

อธิบดี

ผอ.กอง/สํานัก

ผอ.กลุม/ฝาย/สวน

หนาท่ีความรับผิดชอบ โครงสรางขององคกร



เทคนิควิเคราะหความตองการกําลังคนเทคนิควิเคราะหความตองการกําลังคน

4. คํานวณอัตรากําลังตามเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร 
หรืออุปกรณการทํางาน

พิจารณา
กําลังคนตาม
ประเภท
ชนิด
จํานวน
เคร่ืองมือ
เคร่ืองจักร

บุคลากร เครื่องมือ /เครื่องจักร

ยานพาหนะ

ฯลฯ

เทคนิควิเคราะหความตองการกําลังคนเทคนิควิเคราะหความตองการกําลังคน

5. คํานวณอัตรากําลังตามผลัดหรือกะ

ตองมี
บุคลากร
ปฏิบัติงาน

ตลอด 24 ชม.

บุคลากร
จํานวนบุคลากร
แตละผลัดหรือกะ
จํานวนผลัดหรือกะ

ตอวัน

เวลาในการหยุดพัก



เป็นการกําหนดอัตรากําลังตามปริมาณพื้นที่ทีบุ่คลากร 1 คนจะต้องรับผิดชอบ
สูตร
จํานวนบุคลากร = พื้นท่ีรับผิดชอบท้ังหมด

     จํานวนพื้นท่ีรับผิดชอบ/คน

ตัวอย่าง
จํานวนพนักงาน รปภ. = พื้นท่ีรับผิดชอบท้ังหมด

              จํานวนพื้นท่ีรับผิดชอบ/คน
=  1000  ตารางเมตร

100 ตารางเมตร/คน
= 10 คน

*ภาพประกอบจาก Uttaradit Hospital

6. คํานวณอัตรากําลังตามเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ

เทคนิควิเคราะหความตองการกําลังคนเทคนิควิเคราะหความตองการกําลังคน

เทคนิควิเคราะหความตองการกําลังคนเทคนิควิเคราะหความตองการกําลังคน
7. การกําหนดอัตรากําลังตามปริมาณงานและ
มาตรฐานเวลาการปฏิบัติงาน

ระบุชิ้นงาน (Task)

คอนขางแมนยํา
แตใชเวลาใน
การดําเนินการ

นาน

เวลาตอวันสําหรับใชในการคํานวณ
6 ชั่วโมง หรือ 7 ชั่วโมง หรือ 8 ชั่วโมง

ข้ันตอนหลัก
ในการทํางาน

ระบุระยะเวลาท่ีใช
ในแตละข้ันตอน

ระบุปริมาณงาน

มาตรฐานเวลาปฏิบัติงาน
1 ป มี 52 สัปดาห
1 สัปดาห มี 5 วัน
1 ป มีวันหยุดตาง ๆ เฉลี่ย 30 วัน
   - พักผอนประจําป              10 วัน
   - หยุดโอกาสสําคัญตาง ๆ  13 วัน
   - ลาปวย ลากิจ                     7 วัน

1 ป มีวันทํางาน =  230 วัน

กําหนดอัตรากําลัง
ตามปริมาณงาน

เทียบกับ
มาตรฐานงาน
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1. ภารกิจหลัก (Core Function) ใชขาราชการ 90-100%
2. ภารกิจรอง (Core Function) สนับสนนุการดําเนินการ

ตามภารกิจหลัก เชน งานขอมูล  งานวิจัย ใชขาราชการ 50-75% 
นอกนั้นเปนลูกจาง พนักงานราชการ Outsourcing

3. ภารกิจสนับสนุน (Supporting Function) เชน งานธุรการ บริการ 
ใชขาราชการ 20-25%  นอกนั้นเปนลูกจาง พนักงานราชการ Outsourcing

1. ขาราชการปฏิบัติงานในภารกิจหลักงานทางเทคนิค
ที่ตอเนื่อง

2. พนักงานราชการปฏิบัติภารกิจสนับสนุน
3. ลูกจางประจําปฏิบัติงานทักษะ
4. ลูกจางชั่วคราวปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง
และภารกิจสนับสนุนทีม่ีเวลาส้ินสดุ

มาตรการบริหารกําลังคนภาครัฐ ป 2552-2556มาตรการบริหารกําลังคนภาครัฐ ป 2552-2556

ใชกําลังคน
ตามภารกิจ



ใช ไมใช

ใช ไมใช

ใช ไมใช

ใช ไมใช

ใช ไมใช

ใช ไมใช

ใช ไมใช

ใช ไมใช

ใช ไมใช

ใช ไมใช

ใช ไมใช

ใช ไมใช

ใช ไมใช

ใช ไมใช

ใช ไมใช

 ขอ                                                                   เกณฑการกําหนดประเภทของบุคลากรภาครัฐ                                                                                    ผลการพิจารณา เหตุผลประกอบ

1. เปนภารกิจหลัก หรือหนาที่ความรับผิดชอบหลักขององคกร

2. มีผลตอเปาหมายเชิงยุทธศาสตรและนโยบายขององคกรในระยะยาว

3. มีผลตอเปาหมายเชิงนโยบายท่ีมกีรอบเวลาเร่ิมตน-สิ้นสุด ในการดําเนินการที่ชัดเจน

4. ผลสัมฤทธของงาน สัมพันธกับภารกิจหลักขององคกร

5. ตองการกําหนดระดับของบริการ (Service Level) ที่ชัดเจน เชน เวลาเสร็จสิ้น สัดสวนความผิดพลาด ฯลฯ

6. องคกรขาดแคลนบุคลากรในงานหลัก (Core Functions) และตองการทุมเททรัพยากรไปในงานหลักแทน

7. ปจจุบันมีองคกร หรือหนวยงานในภาครัฐท่ีใชบคุลากรประเภทอื่นแทนขาราชการเพื่อรับผิดชอบงานดังกลาว

8. ตนทุนในการจางในระยะยาวของขาราชการคุมคากวา

9. เปนงานท่ีตองอาศัยผูเชี่ยวชาญพิเศษ มีประสบการณจากภายนอก เปนที่ยอมรับในวงการท่ีเก่ียวของ

10. เปนงานในลักษณะโครงการ หรืองานเรงดวนท่ีมีความสําคญัและไมอาจหาบุคลากรจากภายในได

11. เปนงานท่ีตองดําเนินการเปนชวง-ฤดกูาลท่ีชัดเจน เชน ทุก ๆ 4 ป ทุก ๆ 5 ป เปนตน

12. เปนงานท่ีตองดําเนินการอยางสมํ่าเสมอและตดิตอกันในระยะยาวเกินกวา 5 ปขึ้นไป

13. เปนงานท่ีสรางองคกรความรู ความเช่ียวชาญที่จําเปนในระยะยาวตอองคกร

14. เปนงานท่ีสามารถหาผูดําเนินการแทนในตลาดได

15. เปนงานท่ีสามารถกําหนดกรอบการดําเนินการหรือสัญญาการจางงานไดอยางชัดเจน

พิจารณาและจัดประเภทของบุคลากรภาครัฐ (ต่อ)พิจารณาและจัดประเภทของบุคลากรภาครัฐ (ต่อ)

กรณีของแตล่ะเง่ือนไข ประเภทของบุคลากรภาครฐัท่ีเหมาะสม

ตอบใช่ในขอ้ 1, 2, 4, 8, 12, 13 หากตอบใช่มากกวา่ 50% ควรกาํหนดเป็นขา้ราชการ

ตอบใช่ในขอ้     3, 5, 6, 7, 9, 10,13, 14, 15
หากตอบใช่มากกวา่ 50% ควรกาํหนดเป็นพนักงานราชการ อยา่งไรก็ดีถา้

ในคาํตอบไมม่ีขอ้ 3, 6, 7 และ 13 เลย ควรพิจารณาจา้ง Outsourcing

ตอบไม่ใช่ในขอ้ 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13 หากตอบใช่มากกวา่ 50% ควรกาํหนดเป็นลกูจา้งชัว่คราว

ตารางการกาํหนดประเภทบุคลากรตามลกัษณะภารกิจ 

ภารกิจ แนวทางการกาํหนดประเภทของบุคลากรภาครฐั

ภารกิจหลกั ควรพิจารณากาํหนดเป็นขา้ราชการทั้งหมด / หรือเกือบทั้งหมดตามแนวคิดท่ีวา่ภาครฐัควรปฏิบติังานท่ีสาํคญั

ภารกิจรอง ควรพิจารณากาํหนดใหเ้ป็นขา้ราชการประมาณรอ้ยละ 50 ท่ีเหลือเป็นบุคลากรภาครฐัประเภทอ่ืนๆ

ภารกิจสนบัสนุน
ควรพิจารณากาํหนดใหเ้ป็นขา้ราชการประมาณรอ้ยละ 20 ท่ีเหลือเป็นบุคลากรภาครฐัประเภทอ่ืนๆ ทั้งน้ีควรทบทวน

ปรบัตาํแหน่งขา้ราชการในกลุ่มงานสนับสนุนท่ีวา่งไปใชก้ารจา้งพนักงานราชการหรือการจา้งเหมาบริการแทน

เม่ือตอบเง่ือนไขท้ัง 15 ข้อแล้ว จะเห็นแนวโน้มว่างานดงักล่าวควรพจิารณากําหนดเป็นบคุลากรภาครฐัในประเภทใด หรือสามารถใช้ตาราง
การกําหนดประเภทบุคลากรตามลกัษณะภารกิจ ประกอบการพจิารณา



เทคนิคการวิเคราะห์อุปทานกาํลังคน :เทคนิคการวิเคราะห์อุปทานกาํลังคน :

(Supply Analysis Techniques)

เทคนิคที่ 1
ดัชนีการสญูเสยีกําลงัคน (Manpower Turnover Index)
เทคนิคที่ 1
ดัชนีการสญูเสยีกําลงัคน (Manpower Turnover Index)

เป็นการวิเคราะห์สภาพการสูญเสียกําลังคนในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยการ
คํานวณดัชนีการสูญเสียจะคิดเป็นร้อยละของจํานวนกําลังคนของหน่วยงานนั้นๆ ในช่วงเวลา
เดียวกัน

ดัชนีการสูญเสีย = จํานวนกําลังคนที่สูญเสียในช่วงระยะเวลาที่กําหนด x 100

 จํานวนกําลังคนที่มีอยู่ในระยะเวลาเดียวกัน

*ภาพประกอบจาก www.buzzle.com

ตัวอย่าง

หน่วยงาน A ในปีที่ผ่านมา มีผู้ลาออกในตําแหน่งเดียวกัน 9 คน 
จากกําลังคนที่มีทั้งหมด 10 คน ในปีเดียวกัน

อัตราการสูญเสีย = (9 x 100) = 90 %
10



เทคนิคที่ 2
ดัชนีการคงที่ของกําลงัคน (Manpower Stability Index)
เทคนิคที่ 2
ดัชนีการคงที่ของกําลงัคน (Manpower Stability Index)

เป็นการวิเคราะหส์ภาพการสูญเสียกาํลังคนในชว่งระยะเวลาใดเวลาหนึง่ โดยการคาํนวณ
ดัชนีการคงที่จะคดิจากกาํลังคนที่มีอายงุานมากกว่า 1 ปี เทียบเปน็รอ้ยละของจํานวน
กําลังคนของหนว่ยงานนั้นๆ

ดัชนีการคงที่ = จํานวนกําลังคนที่มีอายุงานมากกว่า 1 ปี x 100

 จํานวนกําลังคนที่มีอยู่ในปีที่ผ่านมา

*ภาพประกอบจาก www.buzzle.com

ตัวอย่าง

หน่วยงาน A ในปีที่ผ่านมา มีอัตรากําลังที่มีอายุงานมากกว่า 1 ปี
อยู่ 9 คน จากกําลังคนที่มีทั้งหมด 10 คน ในปีเดียวกัน

อัตราการคงที่ = (9 x 100) = 90 %
10

ตัวอย่างช่วยกันคิดตัวอย่างช่วยกันคิด

บริษัทดําจํากดัมพีนักงานในปี 2554 จํานวน 100 คน และมีสถติิการลาออกอยูท่ี่ 90 คน
เมื่อสิ้นปีบรษิัทดําจัดมพีนักงานที่มีอายุงานมากกว่า 1 ปี เหลืออยู ่90 คน 

บริษัทแดงจาํกดัมพีนักงานในปี 2554 จํานวน 100 คน และ มีสถิติการลาออกอยูท่ี่ 90 คน 
เมื่อสิ้นปีบรษิัทแดงจํากัดมพีนักงานที่มีอายงุานมากกว่า 1 ปี เหลืออยู่ 10 คน 

ดัชนีการสญูเสยีและดชันกีารคงทีข่องกําลงัคน บรษิทัทั้งสองบรษิทัเปน็เทา่ใด

บริษัท ดัชนีการสญูเสยี ดัชนีการคงที่

บริษัท ดํา จํากัด (90 x 100)/100 = 90 % (90 x 100) x 100 = 90 %

บริษัท แดง จํากัด (90 x 100)/100 = 90 % (10 x 100) x 100 = 10 %



เทคนิคที่ 3
การวิเคราะห์แบบแบ่งกลุ่ม (Cohort Analysis)
เทคนิคที่ 3
การวิเคราะห์แบบแบ่งกลุ่ม (Cohort Analysis)

เป็นการวิเคราะหโ์ดยแบ่งกลุ่มการศึกษาเพือ่ศกึษาอัตราการสญูเสยีที่แต่ละกลุม่มีภายในช่วงระยะเวลา
เดียวกัน โดยมีขัน้ตอนดงันี้

1. กําหนดช่วงเวลาสาํหรบัแบง่กลุม่ กําหนดกลุม่เริม่ตน้ และกลุม่สดุท้ายของการเกบ็ขอ้มูล
2. กําหนดชว่งเวลาที่จะศึกษาการสญูเสยีของกาํลงัคนในกลุม่ตา่งๆ
3. รวบรวมขอ้มลูเกี่ยวกบัจาํนวนกาํลงัคนในแต่ละกลุ่มที่ไดร้บัการบรรจแุละจํานวนที่สญูเสยี

ตามช่วงเวลาที่กําหนดในขอ้ 1 และข้อ 2
4. คํานวณอัตราการสญูเสยีในแตล่ะชว่งเวลา
5. วิเคราะห์สาเหตขุองการสญูเสยีกําลงัคนที่มีอตัราการสญูเสยีสงูและที่มีอัตราการสญูเสยีตํ่า

ตัวอย่างแนวทางการวิเคราะห์ตัวอย่างแนวทางการวิเคราะห์

หน่วยงาน ก พบว่า อัตราการสูญเสียบุคลากรบรรจุใหม่ในช่วงระยะเวลา 15 เดือน
แรกมีสูงแต่หลังจากช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว การสูญเสียมีน้อยมากจนไม่เป็นปัญหา
สําคัญหน่วยงานน้ีจึงกําหนดเป้าหมายท่ีจะลดอัตราการสูญเสียบุคลากรในช่วง 15 
เดือนแรกให้น้อยลง และได้เร่ิมทําการศึกษาหาสาเหตุด้วยเทคนิคการวิเคราะห์แบบ
แบ่งกลุ่ม (Cohort Analysis)

ตารางที่ 1 
จํานวนการบรรจุและจํานวนการสูญเสยีบุคลากร

จําแนกตามกลุ่ม

ตารางที่ 2 
อัตราการสูญเสยีบุคลากรจําแนกตามกลุ่ม



ตัวอย่างแนวทางการวิเคราะห์ตัวอย่างแนวทางการวิเคราะห์
หน่วยงาน ก ให้ความสนใจกับช่วงระยะที่ 2(6 เดือน) ของการบรรจุเป็นพิเศษ เนื่องจากมีอัตราการสูญเสีย

กําลังคนของทุกกลุ่มในช่วงระยะเวลานี้สูงกว่าช่วงเวลาอื่น จึงทําการศึกษาเพิ่มเติมโดยออกแบบสํารวจสอบถามบุคลากรท่ีมี
อายุงานระหว่าง 4 ถึง 6 เดือน และผลสํารวจปรากฏว่าช่วงระยะท่ี 2 (6 เดือน) เป็นช่วงท่ีบุคลากรบรรจุใหม่ต่างเร่ิมทํางาน
โดยอิสระหลังจากผ่านการศึกษางานมาเป็นเวลาประมาณ 3 เ ดือน กลุ่มบุคลากรเหล่านี้ ใ ห้ความเห็นว่า รู้สึก
ถูกกดดันมาก เนื่องจากมีความรู้สึกว่าตนเองยังไม่พร้อมท่ีจะทํางานอย่างเป็นอิสระได้ ดังนั้น สาเหตุการสูญเสียจึงน่าจะ
เกี่ยวข้องกับความกดดันท่ีเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจําเป็นต้องรับผิดชอบงานต่างๆ ด้วยตนเอง

หน่วยงาน ก จึงนําผลการสํารวจท่ีได้นําไปปรับปรุงแนวทาง รูปแบบและวิธีการอบรมบุคลากรบรรจุใหม่ 
เพื่อให้สามารถลดอัตราการสูญเสียกําลังคนของหน่วยงาน

*ภาพประกอบจาก www.drumbeatmarketing.net

เทคนิคที่ 4
การวิเคราะห์อัตราคงเหลอื (Survival Rate)
เทคนิคที่ 4
การวิเคราะห์อัตราคงเหลอื (Survival Rate)

มีขั้นตอนสําคญัๆ ดังต่อไปนี้

1.หาอตัราคงเหลือของกาํลงัคน ซึ่งประกอบด้วยข้ันตอนย่อย คือ
1.1. กําหนดช่วงเวลาท่ีจะใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกําลังคนของหน่วยงานออกเป็นกลุ่ม 

โดยกําหนดให้มีกลุ่มเร่ิมต้น และกลุ่มสุดท้ายของการเก็บรวบรวมข้อมูล
1.2. กําหนดระยะเวลาการติดตามการดํารงอยู่ของกําลังคนหรือข้าราชการกลุ่มเป้าหมาย
1.3. รวบรวมข้อมูลจํานวนกําลังคนท่ีได้รับการบรรจุในแต่ละกลุ่มและจํานวนกําลังคน

ในแต่ละกลุ่มท่ียังคงเหลืออยู่
1.4. คิดคํานวณหาอัตราคงเหลือ และอัตราคงเหลือเฉลี่ยในแต่ละช่วงเวลาโดยการนํา

จํานวนกําลังคนท่ีเหลืออยู่ในแต่ละช่วงเวลา หารด้วยจํานวนกําลังคน แรกเร่ิมของกลุ่ม

2.คาดการณ ์อุปทานกําลังคนของหน่วยงาน โดยนําอัตราคงเหลอืเฉลีย่คูณกบัจาํนวนกาํลงัคนที่
วางแผนไว้ว่าจะสรรหาและบรรจเุขา้มาใหม่



ตัวอย่างแนวทางการวิเคราะห์อัตราคงเหลือตัวอย่างแนวทางการวิเคราะห์อัตราคงเหลือ

สถานพยาบาลของราชการแห่งหนึ่ง วางแผนจะเปิดแผนกคนไข้นอกเพิ่มข้ึน 
และได้รับอนุมัติอัตรากําลังเพ่ิมใหม่ในช่วงระยะเวลา 5 ปี จํานวน 200 คน 
สถานพยาบาลแห่งน้ีมีข้อมูลว่า อัตราการสูญเสียของพยาบาลท่ีสรรหาและบรรจุเข้า
มาใหม่มีสถิติสูงมากแต่หลังจากพยาบาลท่ีสรรหาเข้ามาใหม่ได้ปฏิบัติงานและมีอายุ
งานมากกว่า 5 ปีขึ้นไปแล้ว อัตราการสูญเสียกําลังคนจะน้อยลง จนไม่นับเป็นเรื่อง
ท่ีสําคัญ สถานพยาบาลแห่งน้ี ต้องการทราบว่า ถ้าวางแผนการสรรหากําลังคนปีละ 
70 คน ในช่วงระยะเวลา 5 ปีติดต่อกัน เมื่อสิ้นปีท่ี 5 หรือปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 
จะมีพยาบาลใหม่ครบ 200 คน ตามท่ีต้องการหรือไม่ ?

*ภาพประกอบจาก www.med.cmu.ac.th

ตัวอย่างแนวทางการวิเคราะห์อัตราคงเหลือตัวอย่างแนวทางการวิเคราะห์อัตราคงเหลือ

สรุป 
เม่ือสถานพยาบาลแห่งนี้วางแผนสรรหาและบรรจุพยาบาลใหม่ปีละ 
70 คน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 5 ปีแล้ว
 สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 จะมีพยาบาล

ที่บรรจุใหม่ คงเหลือ 57 คน
 สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 จะมีพยาบาล

ที่บรรจุใหม่ คงเหลือ 98 คน
 สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จะมีพยาบาล

ที่บรรจุใหม่ คงเหลือ 132 คน
 สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จะมีพยาบาล

ที่บรรจุใหม่ คงเหลือ 162 คน
 สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จะมีพยาบาล

ที่บรรจุใหม่ คงเหลือ 191 คน



เทคนิคที่ 5
ดัชนีฮาล์ฟ ไลฟ์ (Half-Life Index)
เทคนิคที่ 5
ดัชนีฮาล์ฟ ไลฟ์ (Half-Life Index)

Half-Life Index ไม่มีการกําหนดระยะเวลาของการติดตาม 
แต่กําหนดว่าจะติดตามการสูญเสียของคนในแต่ละรุ่น จนกระท่ังจํานวนคนในแต่ละ
รุ่นน้ันมีจํานวนลดลงและมีอัตราเฉลี่ยของจํานวนกําลังคนคงเหลือท่ีเป็นจุดวิกฤติ เช่น 
50% ของจํานวนคนซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีศึกษา ซึ่งจุดวิกฤตินี้อาจเปลี่ยนไปตามความต้องการ
ของหน่วยงาน เช่น 30% หรือ 70% ก็ได้

ข้อจํากัดของวิธีการน้ีคือ กว่าจะถึงระยะเวลาท่ีขนาดของกําลังคนของกลุ่มท่ี
ศึกษาจะลดลงจนถึงจุดวิกฤติ อาจเป็นระยะเวลานานนับสิบปี หรือบางครั้งขนาดของ
กํ า ลั ง ค น ข อ ง ก ลุ่ ม อ า จ จ ะ ไ ม่ ล ด ล ง จ น ถึ ง จุ ด วิ ก ฤ ติ
ท่ีกําหนดไว้เลยก็ได้

ตัวอย่างแนวทางการวิเคราะห์ half life Indexตัวอย่างแนวทางการวิเคราะห์ half life Index
กลุ่มวิเคราะห์ จํานวนเริม่ตน้ จํานวนกําลงัคนคงเหลอื

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5

ก
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ค
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จ
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22

18

25

22

23

20

16
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อัตราเฉลีย่ 100% 83% 71% 62% 55% 50%

หากห น่ ว ย ง านส าม า ร ถ ว า ง แ ผนบ ริ ห า ร ข อ งหน่ ว ย ง าน  โ ด ย สม า ร ถ ข ย า ย ร ะ ย ะ เ ว ล า ข อ ง

ก า ร สู ญ เ สี ย กํ า ลั ง ค นที่ ค ง เ ห ลื อ ถึ ง จุ ด วิ ก ฤ ติ ใ ห้ ย า วน านม า ก ขึ้ น  เ ช่ น  จุ ด วิ ก ฤ ติ ข อ ง กํ า ลั ง ค นคื อ  5 0  %

จากเดิมใช้ระยะเวลาประมาณ 5 ปี เป็นระยะเวลา 7 ปี แสดงว่า หน่วยงานหรือหน่วยงานมีความสามารถในการรักษากําลังคน

ของหน่วยงานได้ดีขึ้น 



เทคนิคที่ 6
การวิเคราะห์โครงสรา้งอายุของกําลงัคน (Aging Analysis)
เทคนิคที่ 6
การวิเคราะห์โครงสรา้งอายุของกําลงัคน (Aging Analysis)

เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับอายุของบุคลากรของหน่วยงานโดยศึกษาอายุเฉลี่ย

การกระจายของกําลังคนในช่วงอายุต่างๆ เเละเเนวโน้มการสูญเสียกําลังคนจากการเกษียณอายุ 
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพ่ือให้เห็นภาพรวมของกําลังคนในหน่วยงานว่ามีโครงสร้างอายุในลักษณะใด

2. เพ่ือวิเคราะห์ว่าลักษณะของการกระจายของกําลังคนตามช่วงอายุต่างๆ นั้นจะส่ง
ผลกระทบอย่างไรต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

การวิเคราะห์โครงสร้างอายุของกําลังคนจะทําให้เห็นสภาพกําลังคนท้ังหมดในภาพรวม
ของหน่วยงาน และจะวิเคราะห์เป็นบางตําแหน่งงาน บางสายงาน หรือบางสายอาชีพสําคัญของ
หน่วยงานก็ได้

*ภาพประกอบจาก www.homehelpersphilly.com

ตัวอย่างแนวทางการวิเคราะห์ตัวอย่างแนวทางการวิเคราะห์

โครงสร้างอายุกําลังคนของหน่วยงานส่วนใหญ่เป็นผู้มีอายุมากเกินกว่า 40 ปี 

ผลดี คือกําลังคนส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ มีวิจารณญาณน่าเช่ือถือ

ผลเสีย นําเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือแนวความคิดใหม่ๆ มาใช้ ได้ยาก



เทคนิคที่ 7
การวิเคราะห์การเลือ่นตําแหน่ง (Promotion Analysis)
เทคนิคที่ 7
การวิเคราะห์การเลือ่นตําแหน่ง (Promotion Analysis)

เป็นการศึกษารูปแบบการเลื่อนตําแหน่งของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานในช่วงระยะเวลาหน่ึง และ

นํามาวิเคราะห์เพ่ือคาดการณ์ว่า การเลื่อนตําแหน่งของบุคลากรในหน่วยงานจะมีผลกระทบต่อ
กําลังคนของหน่วยงานอย่างไร โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. การนําผลการวิเคราะห์รูปแบบการเลื่อนตําแหน่งในอดีตมาเปรียบเทียบกับโครงสร้างด้าน
อายุ (ตัว) และอายุงานหรืออายุราชการของกําลังคนท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน และท่ีคาดว่าจะเป็นในอนาคต

2. วิเคราะห์การเลื่อนตําแหน่งโดยเปรียบเทียบระหว่างสายอาชีพ สายงานหรือสาขาวิชาต่างๆ

3. ศึกษาวเิคราะห์ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตลอดจนประสบการณ์ของ
บุคคลท่ีได้รับการพิจารณาเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้น

*ภาพประกอบจาก marketingdeviant.com

เทคนิคที่ 8
การวิเคราะห์การย้ายสับเปลี่ยนกําลังคน (Rotation Analysis)
เทคนิคที่ 8
การวิเคราะห์การย้ายสับเปลี่ยนกําลังคน (Rotation Analysis)

เป็นการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหว (Mobility) ของกําลังคนในหน่วยงานซ่ึงมีประโยชน์ คือ

1. ช่วยให้ทราบสัดส่วนลักษณะและรูปแบบการย้ายสับเปลี่ยนกําลังคนระหว่างหน่วยงานต่างๆ

2. ช่วยให้ทราบถึงผลกระทบอันเกิดจากการย้ายหรือการสับเปลี่ยนหมุนเวียนท่ีเกิดขึ้น

3. ทําให้สามารถนําข้อมูลและผลการวิเคราะห์มาใช้ในการเสนอแนะนโยบาย และจัดทําแผน
การบริหารกําลังคน

4. สามารถนํามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร

*ภาพประกอบจาก www.businessmanagementdaily.com



ความต้องการของ
ลูกค้าและผู้มี
ส่วนไดส้ว่นเสยี 
Stakeholders 
Needs

นโยบายและ
เป้าหมายการ
ให้บริการ
Policy Focus & 
Deliverable

การเปล่ียนแปลง
สภาพแวดล้อม
ทางการบริหาร

หน่วยงานเจ้าภาพ

การทบทวนบทบาทภารกิจ
(Role Redefinition)

การจัดภารกิจภายในหน่วยงาน
Mission & Function Review

การทบทวนกระบวนการทํางาน
(Process Review/Redesign & Improvement)

หน่วยงานเจ้าภาพ

ความต้องการกําลงัคน
Workforce Demand

รูปแบบ/ประเภทการจา้งงาน
• Rowing VS Steering?
• Policy VS Regulator VS Facilitator 

VS Provider VS Operator?
• Centralisation VS Decentralisation

• Core VS Non-Core Business
• ประเภทของภารกิจ (วิชาการ VS 

ปฏิบัติการ VS บริการ ฯลฯ)

• ลด
• ละ
• เลิก
• รวม
• สลับ

• ถ่ายโอน
• จ้างเหมา
• ใช้เทคโนโลยี
• เพ่ิมประสิทธิภาพ
• ฯลฯ

กําลังคนท่ีมีในปจัจุบนัและการใช้
ประโยชน์ (Supply & Utilisation)

หน่วยงานเจ้าภาพ

1 2 3

พนักงาน VS ลูกจ้าง

ปริมาณ/จํานวน คุณภาพ/สมรรถนะ

ค่าใช้จ่ายบุคคล
ปริมาณ/ประเภท คุณภาพ/สมรรถนะ

การกําหนด/ทบทวนยุทธศาสตร์
การบริหาร

Strategic Priority

การทบทวนบทบาทและ
กระบวนการทํางาน

การจัดการกําลังคน

Roles & Process Priority Workforce Priority

73

วิเคราะหค์วามตอ้งการ

กาํลงัคนขององคก์ร

Workforce Demand Analysis 

วิเคราะหส์ภาพปัจจบุนัและ

แนวโนม้กาํลงัคนในองคก์ร

 Workforce Supply Analysis 

การวิเคราะหอ์ตัรากาํลงั: สรุปขั้นตอนอยา่งง่าย   

วิเคราะหส์ว่นตา่งของ

กาํลงัคนในองคก์ร

 Workforce Gap Analysis 

????? 

กาํลงัคน

เหมาะสม 

ขาดอตัรา 

กาํลงั 

(ภาระงาน)    

ขาดตาํแหน่ง

ท่ีจาํเป็น

(บทบาทใหม่)    

มีอตัรากาํลงัแตขี่ด

ความสามารถ

ไม่เหมาะสม    

มีอตัรากาํลงั 

แตใ่ชไ้ม่ถูกตอ้ง/

เตม็ท่ี    

แผนอตัรากาํลงั
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THANK YOUTHANK YOU

ต้องการคําปรึกษาแนะนําเพิ่มเติม 
ติดต่อ

สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหน่งและค่าตอบแทน 
สํานักงาน ก.พ. 



 

 

 

 

 
การวิเคราะห์งาน 

และการเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยวิทยากรจากสํานักงาน ก.พ. 
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เอกสารประกอบการบรรยาย

เรือ่งการวิเคราะหง์านและการเขียนแบบบรรยายลกัษณะงาน

 

โครงการศึกษาขอ้มลูและพฒันาองคค์วามรูเ้พื่อรองรบัการกาํหนดตาํแหน่งในส่วนราชการ

2

แนวคิดในการบรหิารงานบุคคลในปัจจบุนั

ใชค้วามรู ้

ความสามารถ

เป็นตวัแบ่ง
Behavioral Competencies

ใชห้นา้ท่ีบทบาท/

ผลลพัธ/์ผลสมัฤทธ์ิ

เป็นตวัแบ่ง

INPUT THROUGHPUT OUTPUT

Organization

Centric

Employee 

Centric

การบรหิารทรพัยากร

บุคคลในอดีต

แนวโนม้การบรหิาร

ทรพัยากรบุคคลในปัจจบุนั



3

แนวคิดท่ีใชวิ้เคราะหแ์ละเพ่ือจดัทาํแบบบรรยายลกัษณะงาน

ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง: แนวคิดของ Charles Handy วา่ดว้ยบทบาทหน้าท่ีประจาํตาํแหน่งงานในองคก์ร

หนา้ท่ีหลกั

บรเิวณพ้ืนท่ีว่าง

 Handy เปรียบเทียบงานในองคก์รวา่เปรียบเสมือนรปูโดนัท โดยวงกลมในเป็นแก่นหน้าท่ี

หลกัท่ีผูด้าํรงตาํแหน่งตอ้งปฏิบติั แต่ถึงแมผู้ด้าํรงตาํแหน่งจะไดป้ฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าวจน

ครบถว้นแลว้ ก็ยงัมีส่ิงท่ีองคก์รคาดหวงัมากกวา่น้ัน องคก์รยงัคาดหวงัใหป้ฏิบติังานในส่วน

วงกลมรอบนอกดว้ย (ตวัอยา่งเช่นงานในโครงการพิเศษ งานตามกลยุทธห์รืองานของ

หน่วยงาน) ขอ้ท่ียากก็คือ งานในวงกลมรอบนอกน้ียงัไมม่ีการระบุโดยแจง้ชดั เพราะหากได้

มีการระบุโดยแจง้ชดัแลว้งานเหล่าน้ีก็จะกลายเป็นส่วนหน่ึงของพ้ืนท่ีวงกลมในไป วงกลม

นอกน้ีเอง คืออาณาบริเวณพ้ืนท่ีวา่งท่ีองคก์รหวงัวา่บุคลากรทั้งหลายจะดาํริริเร่ิมกาํหนดงาน

ขึ้ นเองแลว้ลงมือปฏิบติั หากกระทาํไดด้งัน้ี ในไมช่า้หน้าท่ีงานต่างๆก็จะเกิดความชดัเจน

กลายเป็นพ้ืนท่ีในวงกลมในแผ่ออกจนครอบคลุมเต็มวงกลมรอบนอกทั้งหมด

 ในโลกปัจจุบนัวงกลมรปูโดนัทเช่นน้ีในองคก์รต่างๆ มีพื้ นท่ีส่วนวงกลมในใหญ่ขึ้ นกวา่แต่ก่อน 

วงกลมในท่ีขยายใหญ่ขึ้ นน้ี ก็คือหน้าท่ีรบัผิดชอบท่ีเพิ่มขึ้ น ซ่ึงยอ่มหมายถึงวา่ตอ้งการผูด้าํรง

ตาํแหน่งท่ีมีศกัยภาพสงูขึ้ นนัน่เอง การเขียนงานแบบ Role Profiling จึงเป็นการเขียนดว้ย

ความพยายามท่ีจะสรา้งความชดัเจนใหก้บับทบาทหน้าท่ีของตาํแหน่งงาน (Roles) มากกวา่

การบรรยายหน้าท่ีเฉพาะเจาะจงของแต่ละงาน (Description)

หนา้ท่ีหลกัหนา้ท่ีหลกั

บรเิวณพ้ืนท่ีว่าง

4

กระบวนการในการเขียนแบบบรรยายลกัษณะงาน

ขั้นตอนท่ี 1 การวางแผนงาน 

• คณะทาํงาน ควรประกอบดว้ย 1) หวัหนา้สว่นราชการผูร้บัผิดชอบงานดา้นการบรหิารทรพัยากรบุคคลของ

สว่นราชการเป็นประธานคณะทาํงาน 2) หวัหนา้หน่วยงานหรอืขา้ราชการในสว่นราชการนั้นตามท่ีหวัหนา้

สว่นราชการเห็นสมควรไม่นอ้ยกว่า 4 คน เป็นคณะทาํงานและให ้3) หวัหนา้หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบงาน

การเจา้หนา้ท่ีหรอืงานบรหิารทรพัยากรบุคคลของสว่นราชการเป็นเลขานุการ โดยคณะทาํงานชุดน้ีควรจะมี

บทบาทในการดภูาพรวมของการจดัทาํแบบบรรยายลกัษณะงาน (Job Descriptions)

ขั้นตอนท่ี 2 การเก็บขอ้มูลทิศทางการบรหิารงานบุคคลของสาํนกังาน ก.พ. 

• ใหห้น่วยงานท่ีรบัผิดชอบงานการเจา้หนา้ท่ีหรอืงานบรหิารทรพัยากรบุคคลของสว่นราชการนาํมาตรฐาน

กาํหนดตาํแหน่งในสายงานที่ตอ้งการจดัทาํแบบบรรยายลกัษณะงานมาประกอบการเขียน 



5

กระบวนการในการเขียนแบบบรรยายลกัษณะงาน (ตอ่)

ขั้นตอนท่ี 3 การเก็บขอ้มูลยุทธศาสตรแ์ละภารกิจของหน่วยงาน 

• ใหส้ว่นราชการเก็บยุทธศาสตรแ์ละภารกิจของหน่วยงานท่ีตอ้งการจะจดัทาํแบบบรรยายลกัษณะงาน โดยอาจ

อา้งอิงจากภารกิจตามกฎกระทรวงแบ่งสว่นราชการ และแผนยุทธศาสตรป์ระจาํปีของหน่วยงานท่ีจดัทาํข้ึน

ตามคาํรบัรองของ ก.พ.ร. 

ขั้นตอนท่ี 4 การกาํหนดจาํนวนตาํแหน่งงานท่ีตอ้งเขียนทั้งหมด 

• ใหส้ว่นราชการนบัจาํนวนตาํแหน่งงานท่ีตอ้งเขียนในแตล่ะหน่วยงาน 

6

ตาํแหน่ง

เลขท่ี

ช่ือตาํแหน่ง

ในการบรหิารงาน

ช่ือตาํแหน่งใน

สายงาน

ประเภท/ระดบั สงักดั

22 ผูอ้าํนวยการกอง ผูอ้าํนวยการ อาํนวยการ 

ระดบัตน้

กองการเจา้หนา้ท่ี

23 หวัหนา้กลุ่มงาน นักทรพัยากรบุคคล วชิาการ                    

ระดบัชาํนาญการพิเศษ

กลุ่มงานสรรหาและบรรจุ

แต่งตั้ง

24-25 นักทรพัยากรบุคคล นักทรพัยากรบุคคล วชิาการ                    

ระดบัปฎิบติัการ

กลุ่มงานสรรหาและบรรจุ

แต่งตั้ง

26 หวัหนา้กลุ่มงาน นักทรพัยากรบุคคล วชิาการ                    

ระดบัชาํนาญการ

กลุ่มงานอตัรากาํลงัและ

ระบบงาน

27-28 นักทรพัยากรบุคคล นักทรพัยากรบุคคล วชิาการ                    

ระดบัชาํนาญการ

กลุ่มงานอตัรากาํลงัและ

ระบบงาน

ตวัอยา่งการกรอกตารางสรุปผลจาํนวนงานท่ีตอ้งดาํเนินการเขียนแบบบรรยายลกัษณะงานทั้งหมด

กระบวนการในการเขียนแบบบรรยายลกัษณะงาน (ตอ่)
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กระบวนการในการเขียนแบบบรรยายลกัษณะงาน (ตอ่)

ขั้นตอนท่ี 5 การเก็บขอ้มูลจากการทาํงานจรงิ 

• เป็นสว่นท่ีสาํคญัท่ีสุดในการจดัทาํแบบบรรยายลกัษณะงาน เน่ืองจากเป็นการเก็บขอ้มูลงานท่ีทาํจรงิใน

สภาพปัจจุบนัจากผูด้าํรงตาํแหน่งหรอืผูบ้งัคบับญัชาของผูด้าํรงตาํแหน่ง ซ่ึงในการเก็บขอ้มูลอาจทาํได้

หลากหลายวิธี เช่น

• การสงัเกต (Observation)

• การสมัภาษณต์วัแทนหรือผูค้รองตาํแหน่งต่างๆ (Interview)

• การส่งแบบสอบถาม (Questionnaires)

• การจดัสมัมนาเพ่ือจดัทาํแบบบรรยายลกัษณะงาน (Seminar) 

ขั้นตอนท่ี 6 การวิเคราะหข์อ้มูลเพื่อจดัทาํแบบบรรยายลกัษณะงาน (Job Description: JDs) 

• เม่ือเก็บขอ้มูลในการทาํงานจรงิจากทางใดทางหน่ึงเรยีบรอ้ยแลว้ ก็ใหน้าํขอ้มูลเหล่านั้นมาวิเคราะห ์และ

จดัทาํแบบบรรยายลกัษณะงานท่ีถูกตอ้งและเป็นมาตรฐานเดียวกนัของทุกตาํแหน่งในสว่นราชการ

ขั้นตอนท่ี 7 การยนืยนัแบบบรรยายลกัษณะงาน

8

การวิเคราะหง์านคืออะไร

คือ กระบวนการรวบรวม วิเคราะหล์กัษณะงานและผลสมัฤทธ์ิท่ีองคก์ร

คาดหวงัจากงานเพ่ือนาํเสนอเน้ือหาสาระของงานอยา่งถูกตอ้งชดัเจน

การวิเคราะหง์านท่ีดีตอ้งแสดงใหเ้ห็นความสมัพนัธร์ะหว่างงานนั้นกบัองคก์ร

 ช่วยใหผู้ท่ี้เกี่ยวขอ้งเขา้ใจวา่งานน้ันๆ เกี่ยวขอ้งกบัองคก์รอยา่งไร

 งานน้ันมีส่วนช่วยสนับสนุนความสาํเร็จขององคก์รอยา่งไร

 งานน้ันช่วยเพิ่มคุณค่าใดแกอ่งคก์ร
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การวิเคราะหง์าน-สรุปยอ่

การวเิคราะหง์านไมใ่ช่

 การวเิคราะหก์ารทาํงานของบุคคล

 การวเิคราะหเ์ฉพาะบุคคล

 การประเมินค่าผลการปฏิบติังาน

การวเิคราะหง์าน คือ

 การวเิคราะห์ มิใช่การตรวจสอบ

 วเิคราะหต์วังาน มิใช่ตวับุคคล

 วเิคราะหง์านตามท่ีเป็นอยูจ่ริง มิใช่การตดัสินเอาเอง

 วเิคราะหต์วังานท่ีเป็นอยูจ่ริงในเวลาน้ี แต่อา้งอิงจาก

วสิยัทศัน์ พนัธกิจ และยุทธศาสตร ์ของส่วนราชการ

10

แนวคิดท่ีใชวิ้เคราะหง์าน

ปัจจยัท่ีใชใ้นการวิเคราะหง์าน

โดยทัว่ไปการวเิคราะหง์านจะพิจารณาใน 3 เร่ือง คือ คุณลกัษณะของเน้ืองาน (Task Characteristics) คุณลกัษณะของงานในเชิงการประสานสมัพนัธ ์

(Social Characteristics) และเป็นบริบทภายนอกท่ีกระทบต่องาน (Work Context) โดยในแต่ละเร่ืองแบ่งเป็นปัจจยัต่างๆ ดงัต่อไปน้ี

1 คณุลกัษณะของเน้ืองาน (Task Characteristics)

ในการวเิคราะหคุ์ณลกัษณะงานของเน้ืองานน้ันจะวเิคราะหใ์นมิติต่างๆ ดงัน้ี

• อาํนาจในการทาํงานดว้ยตนเอง

• ความหลากหลายของงาน

• ความสาํคญัของงาน

• ความเป็นเอกลกัษณห์รือความสมบรูณข์องงาน

• ผลสะทอ้นของงาน

• คุณลกัษณะทางความรู ้

• ความซบัซอ้นของงาน

• การแกปั้ญหา

2 คณุลกัษณะของงานในเชิงการประสานสมัพนัธ์ (Social Characteristics)

• แรงสนับสนุนจากสงัคม

• การไหลของกระบวนงาน หรือการพ่ึงพาซ่ึงกนัและกนั

• ปฏิสมัพนัธภ์ายนอกองคก์ร

• ความคิดเห็นจากผูอ่ื้น

3 บริบทภายนอกท่ีกระทบตอ่งาน (Work Context)

เป็นการวเิคราะหใ์นประเด็นต่งๆ ดงัน้ี

• ความเหมาะสมต่อสรีระ

• ความตอ้งการเชิงกายภาพ 

• สภาพการทาํงาน

• การใชอุ้ปกรณใ์นการทาํงาน
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งานและขอบเขตความรบัผิดชอบท่ีจาํเป็นในงานตามภารกิจปัจจบุนั 

(เพื่อเป็นสะทอ้นการทาํงานตามภารกิจขององคก์ร)

หนา้งานท่ีเหมาะสม ครอบคลมุ และมีความชดัเจน ของแตล่ะตาํแหน่งท่ีอิงทิศทางใน

อนาคตของสว่นราชการ (เพื่อเป็นการสะทอ้นภาพตามยุทธศาสตรข์ององคก์ร)

แนวคิดเรือ่งการเขียนงานท่ีดีตอ้งประกอบดว้ย 2 สว่น

แนวคิดท่ีใชวิ้เคราะหแ์ละเพ่ือจดัทาํแบบบรรยายลกัษณะงาน:

แนวคิดของการเขียนตาํแหน่งงาน

12

แบบฟอรม์การบรรยายลกัษณะงาน

ช่ือสว่นราชการ ....................

แบบบรรยายลกัษณะงาน (Job Description)

ตาํแหน่งเลขท่ี........................

สว่นท่ี  1  ขอ้มูลทัว่ไป  (Job Title)

ช่ือตาํแหน่งในการบรหิารงาน ....................................................................................................................................

ช่ือสายงาน ................................................................................................................................................................

ประเภท/ระดบั .........................................................................................................................................................

ช่ือหน่วยงาน (สาํนกั/กอง) .........................................................................................................................................

ช่ือสว่นงาน/กลุม่งาน/ฝ่าย/งาน .................................................................................................................................

ช่ือตาํแหน่งผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง ............................................... ประเภท/ระดบั ....................................................

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา   จาํนวน  .................คน ขา้ราชการ........................................................ คน

พนกังานราชการ.............................................. คน

ลกูจา้งประจาํ................................................... คน

ลกูจา้งชัว่คราว................................................. คน

อาจปรบัออกจาก

องคป์ระกอบในแบบ

บรรยายลกัษณะงาน
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สว่นท่ี  2  หนา้ท่ีความรบัผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)  

................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.........................................

แบบฟอรม์การบรรยายลกัษณะงาน (ตอ่)

ลาํดบัท่ี หนา้ท่ีความรบัผิดชอบหลกั  (ทาํอะไรเพ่ืออะไร) ตวัอยา่งตวัช้ีวดั (KPIs)

1

2

3

4

5

สว่นท่ี  3  หนา้ท่ีความรบัผิดชอบท่ีทาํอยูใ่นปัจจบุนั  (รวมถึงท่ีจะตอ้งทาํในอนาคตดว้ย) 

1) ช่ือดา้น ....................

14

แบบฟอรม์การบรรยายลกัษณะงาน (ตอ่)

ลาํดบัท่ี หนา้ท่ีความรบัผิดชอบหลกั  (ทาํอะไรเพ่ืออะไร) ตวัอยา่งตวัช้ีวดั (KPIs)

1

2

3

4

5

2) ช่ือดา้น ....................

ลาํดบัท่ี หนา้ท่ีความรบัผิดชอบหลกั  (ทาํอะไรเพ่ืออะไร) ตวัอยา่งตวัช้ีวดั (KPIs)

1

2

3

4

5

3) ช่ือดา้น ....................

ลาํดบัท่ี หนา้ท่ีความรบัผิดชอบหลกั  (ทาํอะไรเพ่ืออะไร) ตวัอยา่งตวัช้ีวดั (KPIs)

1

2

3

4

5

4) ช่ือดา้น ....................
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แบบฟอรม์การบรรยายลกัษณะงาน (ตอ่)

สว่นท่ี  4  คณุสมบตัท่ีิจาํเป็นในงาน  (Job Specifications)

4.1 วุฒิการศึกษา / ระดบัของการศึกษา / สาขาวชิา

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.................................................................................................................................

4.2 ใบอนุญาตวชิาชีพ/ ใบรบัรอง

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.................................................................................................................................

4.3 ประสบการณท่ี์จาํเป็นในงาน     

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.................................................................................................................................

16

ความรู้ท่ีจําเป็นในงาน 
1 .................................................. ระดับท่ีต้องการ ......................................... 
2 .................................................. ระดับท่ีต้องการ ......................................... 
3 .................................................. ระดับท่ีต้องการ ......................................... 
4 .................................................. ระดับท่ีต้องการ ......................................... 
5 .................................................. ระดับท่ีต้องการ ......................................... 

ทักษะท่ีจําเป็นในงาน 
  

1 .................................................. ระดับท่ีต้องการ ......................................... 
2 .................................................. ระดับท่ีต้องการ ......................................... 
3 .................................................. ระดับท่ีต้องการ ......................................... 
4 .................................................. ระดับท่ีต้องการ ......................................... 
5 .................................................. ระดับท่ีต้องการ ......................................... 
สมรรถนะหลักท่ีจําเป็นในงาน   
1 .................................................. ระดับท่ีต้องการ ......................................... 
2 .................................................. ระดับท่ีต้องการ ......................................... 
3 .................................................. ระดับท่ีต้องการ ......................................... 
4 .................................................. ระดับท่ีต้องการ ......................................... 
5 .................................................. ระดับท่ีต้องการ ......................................... 
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   
1 .................................................. ระดับท่ีต้องการ ......................................... 
2 .................................................. ระดับท่ีต้องการ ......................................... 
3 .................................................. ระดับท่ีต้องการ ......................................... 

 สว่นท่ี 6 การลงนาม

ช่ือผูต้รวจสอบ ....................................

วนัท่ีท่ีไดจ้ดัทาํ ....................................

สว่นท่ี  5  ความรู ้ ทกัษะ  และสมรรถนะท่ีจาํเป็นในงาน

แบบฟอรม์การบรรยายลกัษณะงาน (ต่อ)
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รายละเอียดการกาํหนดความรู ้ทกัษะ และสมรรถนะท่ีจาํเป็นในงาน

การกําหนดระดับความรู้ ทักษะและ

สมรรถนะเฉพาะตามลกัษณะงานท่ีปฏิบัติ

น้ันอย่างน้อยตอ้งไม่ต ํ่ากว่าระดับความรู ้

ทกัษะและสมรรถนะขัน้ต ํา่ท่ีสาํนักงาน ก.พ. 

กําหนดขึ้ นตามหนังสือสํานักงาน ก .พ . 

ท่ี นร 1008/ว 27 ลงวนัท่ี 29 กันยายน

2552 เรื่ อง มาตรฐานและแนวทางการ

กาํหนดความรูค้วามสามารถ ทักษะ และ

สมรรถนะ ท่ี จ ํา เ ป็ นสําห รับตํา แห น่ ง

ข ้าราชการพลเรือนสามัญและหนังสือ

สาํนักงาน ก.พ. ท่ี   นร 1008/ว7 ลงวนัท่ี 

24 กมุภาพนัธ ์2553 เรื่ องมาตรฐานและ

แนวทางการกาํหนดความรูค้วามสามารถ 

ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจ ําเ ป็นสําหรับ

ตํา แห น่ ง ข ้า ร า ชกา รพล เ รื อนสามัญ 

ตําแหน่งประ เภทบริหาร  (ดังตาราง

ตอ่ไปน้ี)

18

การวิเคราะหง์าน

กระบวนการการ

ทาํความเขา้ใจงาน

การฝึกอบรม

การประเมินผล

การปฏิบตังิาน

ผูป้ฏิบตังิานเขา้ใจว่า

ตนตอ้งสรา้งผลสมัฤทธ์ิ

ใดใหอ้งคก์ร

การวางแผนองคก์ร

การประเมินค่างาน

การส่ือสารจาก

ผูบ้งัคบับญัชา

การวางแผนพฒันา

อาชีพและแผน

ทดแทนกาํลงัคน

การคดัสรรบุคลากร

เขา้ทาํงาน

ประโยชนท่ี์องคก์รไดร้บั



ประเภทและระดบัชั้นงาน คาํจาํกดัความระดบัความซบัซอ้นในมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง 

ประเภททัว่ไป ระดบัปฏิบตัิงาน ปฏิบัติงานในฐานะผูป้ฏิบัติงานระดับตน้ซึ่งไม่จาํเป็นตอ้งใชผู้ส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานดา้น........... 

(ชื่อลกัษณะงาน) ตามแนวทาง แบบอยา่ง ขั้นตอน และวธิีการที่ชดัเจน ใน ............. (ชื่อสงักดั) เพื่อ ............................

(ใส่ผลสาํเร็จที่ใหก้บัหน่วยงาน ส่วนราชการ ประชาชนหรือประเทศชาติโดยรวม) 

ประเภททัว่ไป ระดบัชาํนาญงาน ปฏิบัติงานในฐานะผูป้ฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จาํเป็นตอ้งใชผู้ส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใชค้วามรู ้

ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานดา้น...........(ชื่อลักษณะงาน) ในการแกไ้ขปัญหาที่ค่อนขา้งยาก

ใน ............. (ชื่อสงักดั)  เพื่อ ............................(ใส่ผลสาํเร็จที่ใหก้บัหน่วยงาน ส่วนราชการ ประชาชนหรือประเทศชาติ

โดยรวม) 
ประเภททัว่ไป ระดบัชาํนาญงาน  

(ที่มีลกัษณะงานเป็นหวัหนา้งาน) 
ปฏิบตัิงานในฐานะหวัหนา้งาน ซึ่งไมจ่าํเป็นตอ้งใชผู้ส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโดยตอ้งกาํกบั แนะนํา ตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของผู ้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใชค้วามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานด้าน........... 

(ชื่อลักษณะงาน) ในการตัดสินใจและแกไ้ขปัญหาที่ค่อนขา้งยากใน ............. (ชื่อสังกัด)  เพื่อ ........................... 

(ใส่ผลสาํเร็จที่ใหก้บัหน่วยงาน ส่วนราชการ ประชาชนหรือประเทศชาติโดยรวม) 

ประเภททัว่ไป ระดบัอาวุโส ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู ้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช้ความรู ้ ความสามารถ 

ประสบการณ์ และความชาํนาญงานค่อนขา้งสูงดา้น...........(ชื่อลักษณะงาน) ในการแกไ้ขปัญหาที่ค่อนขา้งยากมาก

ใน ............. (ชื่อสงักดั)  เพื่อ ............................(ใส่ผลสาํเร็จที่ใหก้บัหน่วยงาน ส่วนราชการ ประชาชนหรือประเทศชาติ

โดยรวม)

ประเภททัว่ไป ระดบัอาวุโส  

(ที่มีลกัษณะงานเป็นหวัหนา้งาน) 
ปฏิบตัิงานในฐานะหวัหน้างาน ซึ่งไม่จาํเป็นตอ้งใชผู้ส้าํเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยตอ้งกาํกบั แนะนํา ตรวจสอบ

การปฏิบัติงานของผูร้่วมปฏิบัติงาน โดยใชค้วามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานค่อนขา้งสูง 

ใน ด้าน ...........( ชื่ อ ลั กษณ ะงาน )  ใน ก ารตั ด สิน ใจแล ะแก้ไข ปัญ ห า ที่ ค่ อน ข้า งย ากม าก ใน  .............  

(ชื่อสงักดั)  เพื่อ ............................(ใส่ผลสาํเร็จที่ใหก้บัหน่วยงาน ส่วนราชการ ประชาชนหรือประเทศชาติโดยรวม) 

ประเภททัว่ไป ระดบัทกัษะพิเศษ ปฏิบตัิงานในฐานะผูป้ฏิบตัิงานที่มีประสบการณ์ โดยใชค้วามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะความชาํนาญ

งานเฉพาะตัวดา้น...........(ชื่อลกัษณะงาน) ในการคิดริเริ่มสรา้งสรรคแ์ละสรา้งผลงานที่เป็นที่ประจกัษ์และยอมรบัใน

ระดบัชาติ เพื่อ ............................(ใส่ผลสาํเร็จที่ใหก้บัหน่วยงาน ส่วนราชการ ประชาชนหรือประเทศชาติโดยรวม)



ประเภทและระดบัชั้นงาน คาํจาํกดัความระดบัความซบัซอ้นในมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง 

วชิาการ ระดบัปฏิบตัิการ ปฏิบัติงานในฐานะผูป้ฏิบัติงานระดับตน้ ที่ตอ้งใชค้วามรู ้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับดา้น

...........( ชื่อลักษณะงาน) ภายใต้การกํากับ  แนะนํา ตรวจสอบของผู ้บังคับบัญชาใน  ............. ( ชื่อสังกัด)  

เพื่อ ............................(ใส่ผลสาํเร็จที่ใหก้บัหน่วยงาน ส่วนราชการ ประชาชนหรือประเทศชาติโดยรวม) 

วชิาการ ระดบัชาํนาญการ ปฏิบตัิงานในฐานะผูป้ฏิบตัิงานที่มีประสบการณ์ โดยใชค้วามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และความชาํนาญสูงดา้น

...........(ชื่อลักษณะงาน) ในการดําเนินการหรือแกป้ัญหาที่ยากใน ............. (ชื่อสังกัด)  เพื่อ ............................(ใส่

ผลสาํเร็จที่ใหก้บัหน่วยงาน ส่วนราชการ ประชาชนหรือประเทศชาติโดยรวม)

วชิาการ ระดบัชาํนาญการ  

(ที่มีลกัษณะงานเป็น 

หวัหนา้งาน) 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งตอ้งกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูร้่วมปฏิบัติงาน โดยใชค้วามรู ้

ความสามารถ ประสบการณ์ และความชาํนาญสูงดา้น...........(ชื่อลักษณะงาน) ในการตัดสินใจและแกป้ัญหาที่ยาก

ใน ............. (ชื่อสงักดั)  เพื่อ ............................(ใส่ผลสาํเร็จที่ใหก้บัหน่วยงาน ส่วนราชการ ประชาชนหรือประเทศชาติ

โดยรวม)

วชิาการ ระดบัชาํนาญการพิเศษ ปฏิบตัิงานในฐานะผูป้ฏิบตัิงานที่มีประสบการณ ์โดยใชค้วามรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์และความชาํนาญในงานสงู

มากด้าน ...........( ชื่ อลักษณ ะงาน ) ในการดํา เนินการและแก้ปัญหาที่ ยากมากใน  ............ ( ชื่ อสังกัด)  
เพื่อ ............................(ใส่ผลสาํเร็จอะไรกบัหน่วยงาน ส่วนราชการ ประชาชนหรือประเทศชาติโดยรวม)

วชิาการ ระดบัชาํนาญการพิเศษ  

(ที่มีลกัษณะงานเป็นหวัหนา้งาน) 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งตอ้งกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูร้่วมปฏิบัติงาน โดยใชค้วามรู ้

ความสามารถ ประสบการณ ์และความชาํนาญงานสงูมากดา้น...........(ชื่อลกัษณะงาน) ในการตดัสินใจและแกป้ัญหาที่

ยากมากใน ............. (ชื่อสงักดั)  เพื่อ ............................(ใส่ผลสาํเร็จที่ใหก้บัหน่วยงาน ส่วนราชการ ประชาชนหรือ

ประเทศชาติโดยรวม)

วชิาการ ระดบัเชี่ยวชาญ (สงักดั

สาํนักหรือหน่วยงานที่เทียบเท่า) 

ปฏิบัติงานในฐานะผู ้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในงาน โดยใชค้วามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และความ

เชี่ยวชาญดา้น...........(ชื่อลกัษณะงาน) ในการตัดสินใจและแกป้ัญหาเชิงวิชาการที่ยาก ซบัซอ้นและมีผลกระทบในวง

กวา้งมากใน ............. (ชื่อสงักดั)  เพื่อ ............................(ใส่ผลสาํเร็จที่ใหก้บัหน่วยงาน ส่วนราชการ ประชาชนหรือ

ประเทศชาติโดยรวม)



ประเภทและระดบัชั้นงาน คาํจาํกดัความระดบัความซบัซอ้นในมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง 

วชิาการ ระดบัเชี่ยวชาญ  

(สงักดัส่วนกลาง) 

ปฏิบัติงานในฐานะผู ้ปฏิบัติงานให้คําปรึกษาของส่วนราชการระดับกรม/กระทรวง ซึ่งใชค้วามรู ้ความสามารถ 

ประสบการณ ์และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการดา้น...........(ชื่อลกัษณะงาน) ในการตดัสินใจและแกป้ัญหาเชิงวิชาการ

ที่ยาก  ซับซ้อนและมี ผลกระทบในวงกว้างมาก  เพื่ อ  ............................(ใส่ผลสํา เร็จ ที่ ให้กับห น่ วยงาน 

ส่วนราชการ ประชาชนหรือประเทศชาติโดยรวม) 

วชิาการ ระดบัทรงคุณวุฒิ  

(งานวชิาการ) 

ปฏิบตัิงานในฐานะผูป้ฏิบตัิงานที่ทรงคุณวุฒิ ซึ่งใชค้วามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และผลงานในทางวิชาการดา้น

...........(ชื่อลกัษณะงาน) อนัเป็นที่ประจกัษ์ในความสามารถและยอมรบัในระดบัชาติ ในการตดัสินใจและแกป้ัญหาเชิง

วิชาการที่ยากและซับซอ้นมากเป็นพิเศษ รวมถึงมีผลกระทบในวงกวา้งระดับนโยบายกระทรวงหรือระดับประเทศ  
เพื่อ ............................(ใส่ผลสาํเร็จที่ใหก้บัหน่วยงาน ส่วนราชการ ประชาชนหรือประเทศชาติโดยรวม) 

วชิาการ ระดบัทรงคุณวุฒิ  

(งานที่ปรึกษาส่วนราชการ) 

ปฏิบัติงานในฐานะผู ้ปฏิบัติงานให้คําปรึกษาของส่วนราชการระดับกรม/กระทรวง ซึ่งใชค้วามรู ้ความสามารถ 

ประสบการณ ์และผลงานในทางวิชาการดา้น...........(ชื่อลกัษณะงาน) อนัเป็นที่ประจกัษ์ในความสามารถและยอมรบัใน

ระดบัชาติ ในการตดัสินใจและแกป้ัญหาเชิงวชิาการที่ยากและซบัซอ้นมากเป็นพิเศษ รวมถึงมีผลกระทบในวงกวา้งระดบั

นโยบายกระทรวงหรือระดบัประเทศ  เพื่อ ............................(ใส่ผลสาํเร็จที่ใหก้บัหน่วยงาน ส่วนราชการ ประชาชนหรือ

ประเทศชาติโดยรวม) 

อาํนวยการ ระดบัตน้ ปฏิบัติงานในฐานะ........... (ชื่อตําแหน่ง) ในการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อํานวยการ สัง่ราชการ 

มอบหมาย กาํกบั แนะนํา  ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตดัสินใจ และแกป้ัญหางานในหนา้ที่ความรบัผิดชอบและคุณภาพ

ที่สูงมากในดา้น......... (ใส่ลกัษณะงานหลกัของหน่วยงาน)  เพื่อ ...........................(ใส่ผลสาํเร็จตามยุทธศาสตรแ์ละ

ภารกิจโดยสรุปของหน่วยงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ) 

อาํนวยการ ระดบัสงู ปฏิบัติงานในฐานะ........... (ชื่อตําแหน่ง) ในการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อํานวยการ สัง่ราชการ 

มอบหมาย กาํกบั แนะนํา  ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตดัสินใจ และแกป้ัญหางานในหนา้ที่ความรบัผิดชอบและคุณภาพ

ที่สูงมากเป็นพิเศษในด้าน......... (ใส่ลักษณะงานหลักของหน่วยงาน)  เพื่อ ...........................(ใส่ผลสําเร็จตาม

ยุทธศาสตร์และภารกิจโดยสรุปของหน่วยงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ รวมถึงผลสําเร็จต่อประเทศและ



ประเภทและระดบัชั้นงาน คาํจาํกดัความระดบัความซบัซอ้นในมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง 

ประชาชนโดยรวม) 

บริหาร ระดบัตน้ ปฏิบตัิงานในฐานะ........... (ชื่อตําแหน่ง) ในการวางแผนและบริหารจดัการ ........... (ใส่ชื่อดา้นที่ไดร้บัมอบหมายให้

ดูแล) ของ ....... (ชื่อส่วนราชการ) เพื่อ ............................(ใส่ผลสําเร็จตามยุทธศาสตร์และภารกิจโดยสรุปของ 

ส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ รวมถึงผลสาํเร็จต่อประเทศและประชาชนโดยรวม) 

บริหาร ระดบัสงู ปฏิบั ติ งานในฐานะ ........... ( ชื่อตําแห น่ง) ในการวางแผนและบ ริหารจัดการ   ....... ( ชื่อ ส่วนราชการ) 

เพื่อ ............................(ใส่ผลสําเร็จตามยุทธศาสตร์และภารกิจโดยสรุปของส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่ง 

ส่วนราชการ รวมถึงผลสาํเร็จต่อประเทศและประชาชนโดยรวม) 

 



          (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 
                                                                

กรมป่าไม้ 

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 

ตําแหน่งเลขที1่111 

 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 

ชื่อตําแหน่งในการบริหารงานหัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป    (หากตําแหน่งไม่มีชื่อตําแหน่งในการบริหารงานให้นําชื่อ
สายงานมากําหนดเป็นชื่อตําแหน่ง) 

ชื่อตําแหน่งในสายงาน นักจัดการงานท่ัวไป 

ชื่อสายงาน จัดการงานทั่วไป 

ประเภท/ระดับ ประเภทวิชาการระดับชํานาญการ 

ชื่อหน่วยงาน (สํานัก/กอง) สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 

ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายบริหารทั่วไป 

ชื่อตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง ผู้อํานวยการสํานักประเภท/ระดับ ประเภทอํานวยการระดับสูง 

ผู้ใต้บังคับบัญชา   จํานวน  11คน  ข้าราชการ                   11 คน 

       พนักงานราชการ.............................................. คน 

      ลูกจ้างประจํา................................................... คน 

       ลูกจ้างชั่วคราว................................................. คน 

 

สว่นที ่ 2  หนา้ท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญสูงด้านบริหารจัดการภายในสํานักงานและการบริหาร
ราชการทั่วไป ในการตัดสินใจและแก้ปัญหาท่ียากในสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี1เพ่ือบริหารจัดการงานใน
สํานักงานในด้านต่างๆเช่นงานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งาน
บริหารอาคารสถานที่ และงานสัญญาต่างๆบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย 



 

 

 

 

 

ส่วนที่  3  หน้าท่ีความรับผิดชอบที่ทําอยู่ในปัจจุบัน  (รวมถึงที่จะต้องทําในอนาคตด้วย)  

1) ชื่อด้านการปฏิบัติการ 
 

ลําดับท่ี หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก  (ทําอะไรเพ่ืออะไร) ตัวอย่างตัวช้ีวัด (KPIs) 

1 ตรวจสอบกล่ันกรองเร่ืองที่มีประเด็นเก่ียวกับกฎระเบียบ 
หรือวิธีการปฏิบัติในงานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหาร
งบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหาร
อาคารสถานที่  และงานสัญญาต ่าง ๆ  เพ่ื อไม่ ให้ เกิด
ข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยส่ังการของผู้บริหาร   

 ระดับความรวดเร็วของการกล่ันกรองแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 ร้อยละความไม่ถูกต้องของกล่ันกรองเรื่องเสนอ
ผู้บริหาร   

2  
3  
4  

 

2) ชื่อด้านการวางแผน 
 

ลําดับที ่ หน้าท่ีความรับผดิชอบหลัก  (ทําอะไรเพ่ืออะไร) ตัวอย่างตัวช้ีวัด (KPIs) 

1 วางแผนหรือมี ส่วนร่วมในการวางแผนการจัดซ้ือวัสดุ 
อุปกรณ์ของสํานักเพ่ือให้สามารถใช้งบประมาณได้ตั้งแต่ต้น
ปีงบประมาณ 

ระยะเวลาในการจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจําปี 

2  
3  
4  

 

3) ชื่อด้านการประสานงาน 
 

ลําดับที ่ หน้าท่ีความรับผดิชอบหลัก  (ทําอะไรเพ่ืออะไร) ตัวอย่างตัวช้ีวัด (KPIs) 

1 ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายใน – ภายนอกสํานักใน
เร่ืองเก่ียวกับการจัดประชุม รวมทั้งการขอใช้ห้องประชุม

ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการห้องประชุม
และสถานที่ 



และสถานที่ของส่วนราชการ 

2  
3  
4  

 

 
 
 
 
4) ชื่อด้านการบริการ 
 

ลําดับท่ี หน้าท่ีความรับผดิชอบหลัก  (ทําอะไรเพ่ืออะไร) ตัวอย่างตัวช้ีวัด (KPIs) 

1 ตอบปัญหา ช้ีแจง และให้คําแนะนําเก่ียวกับงานในความ
รับผิดชอบของสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ ที่ 14 ในระดับ
เบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ  เอกชน  หรือประชาชนทั่วไป  
เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงาน
ที่รับผิดชอบของสํานักงาน 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านข้อมูล
ข่าวสาร 

2  
3  

 

ส่วนที่  4  คุณสมบัติที่จําเป็นในงาน  (Job Specifications) 

4.1 วุฒิการศึกษา / ระดับของการศึกษา / สาขาวิชา 

ได้รับปริญญาตรีหรอืคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดยีวกัน ในสาขาวิชาการบัญชสีาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์  

4.2 ใบอนุญาตวิชาชีพ/ ใบรับรอง 

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

4.3 ประสบการณ์ที่จําเป็นในงาน 

เคยดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือดํารงตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้
ไม่ต่ํากว่าน้ี ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ ก.พ. กําหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการภายในสํานักงาน



และการบริหารราชการท่ัวไปหรืองานอื่นที่เก่ียวข้องตามท่ีส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปี (ใส่จํานวนปีข้ันต่ําที่ต้องการ) 
 

ส่วนที่  5  ความรู้  ทักษะ  และสมรรถนะที่จําเป็นในงาน 
ความรู้ที่จําเป็นในงาน 
1 ความรู้เรื่องการบริหารจัดการ ระดับทีต่้องการ      2
2 ความรู้เรื่องระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยงาน
สารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเตมิ  

ระดับทีต่้องการ2

ทักษะที่จําเป็นในงาน 
1 การใช้คอมพิวเตอร ์ ระดับทีต่้องการ     2
2 การใช้ภาษาอังกฤษ ระดับทีต่้องการ     2
3 การคํานวณ ระดับทีต่้องการ     2
4 การจัดการข้อมลู ระดับทีต่้องการ     2
 
สมรรถนะหลักที่จําเป็นในงาน 
1 การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ ระดับทีต่้องการ     2
2 การบริการท่ีด ี ระดับทีต่้องการ     2
3 การส่ังสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับทีต่้องการ     2
4 การยึดมั่นในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม ระดับทีต่้องการ     2
5 การทํางานเป็นทีม ระดับทีต่้องการ     2
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
1 ความยืดหยุ่นผ่อนปรน ระดับทีต่้องการ     2
2 การคิดวิเคราะห์ ระดับทีต่้องการ     2
3 การตรวจสอบความถูกตอ้งตามกระบวนงาน ระดับทีต่้องการ     2

 

ส่วนที่ 6 การลงนาม 

ชื่อผู้ตรวจสอบ .................................... 

วันที่ที่ได้จัดทํา .................................... 

 



ตวัอยา่งของคาํกรยิาสาํหรบังานท่ีตอ้งบรหิารจดัการ  

บรหิาร กาํกบัดแูล ควบคมุ 

บูรณาการ วางแผน วางกลยุทธ ์

พฒันา กาํหนดแนวทาง จดัตั้ง 

สัง่การ ควบคมุ ใหค้าํปรกึษา 

มอบหมาย/จดัสรร อนุมตั ิ
 

ตวัอยา่งของคาํกรยิาสาํหรบังานท่ีดาํเนินการ 

แนะนาํ  จดัทาํ  จดัหา  

ปฏิบตังิาน  ตรวจสอบ  จดัเตรยีม  

แจกจา่ย  รวบรวม  ปฏิบตังิาน  

ประมวลผล  ผลิต  สาํรวจ  

รเิริม่  นาํเสนอ/เสนอแนะ  เพ่ิมเตมิ  

ตดิตั้ง  ควบคมุ  ประสานงาน  

วิเคราะห ์ วิจยั  ศึกษา  

หาขอ้มูล  พยากรณ/์คาดการณ ์ ดาํเนินการ  

ปรบัปรุง  บรหิารจดัการ  ใหบ้รกิาร  

คดัเลือก ใหค้วามเห็น/ตคีวาม  รว่ม/ช่วย (+คาํกรยิา)  

สนบัสนุน  จดัสรร  คาํนวณ 

พิจารณา ตรวจตรา  จดัสอน/ฝึกอบรม  

ประเมิน  สงัเคราะห ์ ดาํเนินการทดลอง  

พิสูจน ์ ชนัสูตร  จดัซ้ือ  

ดแูล  แกไ้ข/ปรบัปรุง/ปรบัเปล่ียน  นาํไปปฏิบตั ิ 

สรุป  แปลความ  สืบสวน/สอบสวน/สืบคน้  

สรา้งขวญักาํลงัใจ  ตอ่รอง  สงัเกต  

บาํรุงรกัษา  ตดิตามผล  เจรจาตอ่รอง  

ทบทวน รกัษา  ฟ้ืนฟู  

สรา้ง  ออกแบบ กาํหนด  

สอดสอ่ง พฒันา เฝ้าระวงั  

วางแผน  เตรยีม/จดัเตรยีม  ทาํหนา้ท่ีเป็นตวัแทน  

ลงทะเบียน 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 

ความรูค้วามสามารถ ทักษะ 

และสมรรถนะที่จําเปน็ 

ในตําแหน่งงาน 
 การกําหนดระดับและพฤติกรรมบ่งชี้หรือตัวอยา่งพฤติกรรมของสมรรถนะหลัก 

     สําหรับตําแหน่งประเภททั่วไป วิชาการ และอํานวยการ ของข้าราชการกรมป่าไม้ 

 สรุปรายการความรู้ความสามารถ และทักษะที่จําเป็นสาํหรับการปฏิบัติงาน 

 ของข้าราชการกรมป่าไม้ ตําแหน่งประเภทอาํนวยการ ประเภทวิชาการ  

  และประเภทท่ัวไป 

  สรุปรายการสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของข้าราชการกรมป่าไม้ 

 ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป 

 สรุประดับมาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสาํหรับ 

 ตําแหน่งข้าราชการสังกัดกรมป่าไม้ ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ประเภทวิชาการ 

 และประเภทท่ัวไป    



 

        ดวนท่ีสุด บันทึกขอความ 

สวนราชการ        กรมปาไม     สํานักบริหารกลาง    โทร. 0 2561 4292-3  ตอ 628 

ที่  ทส 1601.3/ว  1249          วันที่    20  มกราคม   2553 

เร่ือง การกําหนดระดับและพฤติกรรมบงช้ีหรือตัวอยางพฤตกิรรมของสมรรถนะหลัก 

สําหรับตาํแหนงประเภททั่วไป วิชาการ และอํานวยการ ของขาราชการกรมปาไม 

 

เรียน รองอธิบดีกรมปาไมทุกทาน 

 ผูตรวจราชการกรมปาไมทุกทาน 

 ผูอํานวยการสํานักทุกสํานัก 

 ผูอํานวยการสํานักจดัการทรพัยากรปาไมที ่1-13 
ผูอํานวยการสํานักจดัการทรพัยากรปาไมสาขาทุกสาขา 

ผูอํานวยการสํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพดานปาไม 

ผูอํานวยการกองการอนุญาต 

ผูอํานวยการกลุมนิติการ 
หัวหนากลุมพฒันาระบบบรหิาร 

หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน 

   

กรมปาไมขอสงสําเนาประกาศกรมปาไม ลงวันที่       20    มกราคม พ.ศ. 2553 

เร่ือง  การกําหนดระดบัและพฤติกรรมบงช้ีหรือตัวอยางพฤติกรรมของสมรรถนะหลักสําหรับตาํแหนงประเภท

ทั่วไป วิชาการ และอํานวยการ ของขาราชการกรมปาไม มาเพื่อทราบและถือปฏิบตัติอไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                        
  
 

 
 

 

 
ประกาศกรมปาไม 

เร่ือง   การกําหนดระดบัและพฤติกรรมบงช้ีหรือตัวอยางพฤติกรรมของสมรรถนะหลัก 

         สําหรับตาํแหนงประเภททั่วไป วชิาการ และอํานวยการ ของขาราชการกรมปาไม 

 

--------------- 

 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ไดกําหนดเรื่อง ความรู

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง เพ่ือประโยชนในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

ขาราชการพลเรือนสามัญ  ดังนั้น ก.พ. จึงกําหนดมาตรฐานความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปน

สําหรับตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือใหสวนราชการใชเปนแนวทางในการกําหนดความรู

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 27 

ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 นั้น 

 

กรมปาไมพิจารณาแลว เพื่อประโยชนในการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปาไม   

จึงไดกําหนดระดับและพฤติกรรมบงช้ีหรือตัวอยางพฤติกรรมของสมรรถนะหลักสําหรับตําแหนงประเภททั่วไป 

วิชาการ และอํานวยการ ของขาราชการกรมปาไม ตามที่  ก.พ. ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติในหนังสือสํานักงาน 

ก.พ. ที่ นร 1008/ว 27 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 โดยความเห็นชอบของ อ.ก.พ. กรมปาไม ในการ

ประชุม ครั้งที่ 1/2553 เม่ือวันที่ 12 มกราคม 2553 ดังรายละเอียดแนบทายประกาศนี้  

 

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป บรรดาประกาศฉบับอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับประกาศฉบับนี้

ใหยกเลิกและใชประกาศฉบับนี้แทน  

 

    ประกาศ ณ วันที่     20    มกราคม พ.ศ. 2553 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            สําเนาถูกตอง 
 
 
 

     (นางวรรณเพ็ญ  สุขสมอรรถ) 
    นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

 



  หนา 1 

การกําหนดระดับและพฤตกิรรมบงช้ีหรือตัวอยางพฤติกรรมของสมรรถนะหลัก 
สําหรับตําแหนงประเภททั่วไป วิชาการ และอํานวยการ ของขาราชการกรมปาไม 

แนบทายประกาศกรมปาไม   ลงวันที่           มกราคม พ.ศ. 2553 
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อํานวยการ 
ระดับสูง 4 4 4 4  4

ระดับตน 3 3 3 3  3

วิชาการ 

ทรงคุณวุฒิ 5 5 5 5  5

เชี่ยวชาญ 4 4 4 4  4

ชํานาญการพิเศษ 3 3 3 3  3

ชํานาญการ 2 2 2 2  2

ปฏิบัติการ 1 1 1 1  1

ทั่วไป 

ทักษะพิเศษ 2 2 2 2  2

อาวุโส 2 2 2 2  2

ชํานาญงาน 1 1 1 1  1

ปฏิบัติงาน 1 1 1 1  1

 

 

  
 

 

 

 
 
 
 
 



  หนา 2 

ช่ือสมรรถนะ 
(Competency Name) 

ลําดับที่ 1  การมุงผลสัมฤทธิ ์
(Achievement Motivation) 

 

คําจํากัดความ : ความมุงมั่นจะปฏิบตัิหนาที่ราชการใหดีหรือใหเกินมาตรฐานทีม่ีอยูโดย

มาตรฐานนี้อาจเปนผลการปฏิบัติงานที่ผานมาของตนเองหรือเกณฑวัดผลสัมฤทธิ์ที่สวนราชการกําหนด

ข้ึนอีกทั้งยังหมายรวมถึงการสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมายทีย่าก

และทาทายชนดิที่อาจไมเคยมีผูใดสามารถกระทําไดมากอน  
 

 
ระดับที่ 0: ไมแสดงสมรรถนะดานน้ี หรือแสดงอยางไมชัดเจน 

ระดับที่ 1: แสดงความพยายามในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหดี  

 พยายามทาํงานในหนาที่ใหถูกตอง  

 พยายามปฏิบัตงิานใหแลวเสรจ็ตามกําหนดเวลา  

 มานะอดทน ขยันหมั่นเพยีรในการทํางาน  

 แสดงออกวาตองการทํางานใหไดดีขึ้น  

 แสดงความเหน็ในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมื่อเหน็ความสูญเปลา หรือหยอนประสิทธิภาพในงาน 

ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และสามารถทาํงานไดผลงานตามเปาหมายที่วางไว  
 กําหนดมาตรฐาน หรือเปาหมายในการทาํงานเพื่อใหไดผลงานที่ดี  

 ติดตาม และประเมินผลงานของตน โดยเทียบเคียงกับเกณฑมาตรฐาน  

 ทํางานไดตามเปาหมายที่ผูบังคับบัญชากําหนด หรือเปาหมายของหนวยงานที่รับผิดชอบ  

 มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส ตรวจตราความถูกตอง เพื่อใหไดงานทีม่ีคุณภาพ 

ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และสามารถปรับปรุงวิธีการทํางานเพื่อใหไดผลงานที่มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 ปรับปรุงวิธีการที่ทําใหทํางานไดดีขึ้น เร็วขึ้น มีคุณภาพดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากข้ึน หรือทําให

ผูรับบริการพึงพอใจมากขึ้น 

 เสนอหรือทดลองวิธีการทํางานแบบใหมที่คาดวาจะทําใหงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และสามารถกําหนดเปาหมาย รวมทั้งพัฒนางาน เพื่อใหได

ผลงานที่โดดเดน หรือแตกตางอยางมีนัยสําคัญ  
 กําหนดเปาหมายที่ทาทาย และเปนไปไดยาก เพื่อใหไดผลงานที่ดีกวาเดิมอยางเห็นไดชัด 

 พัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการทํางาน เพื่อใหไดผลงานที่โดดเดน หรือแตกตางไมเคยมีผูใดทํา

ไดมากอน 

 

 

 



  หนา 3 

ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และกลาตัดสินใจ แมวาการตัดสินใจน้ันจะมีความเสี่ยง 

เพื่อใหบรรลุเปาหมายของหนวยงาน หรือสวนราชการ  

 ตัดสินใจได โดยมีการคํานวณผลไดผลเสียอยางชัดเจน และดําเนินการ เพื่อใหภาครัฐและ

ประชาชนไดประโยชนสูงสุด 

 บริหารจัดการและทุมเทเวลา ตลอดจนทรัพยากร เพื่อใหไดประโยชนสูงสุดตอภารกิจของ
หนวยงานตามที่วางแผนไว  

 
 



  หนา 4 

 

ช่ือสมรรถนะ 
(Competency Name) 

ลําดับที่ 2  บริการที่ดี 

(Service Mind) 
 

คําจํากัดความ : ความตั้งใจและความพยายามของขาราชการในการใหบริการตอประชาชน

ขาราชการ หรือหนวยงานอืน่ๆ ที่เก่ียวของ  
 

 
ระดับที่ 0: ไมแสดงสมรรถนะดานน้ี หรือแสดงอยางไมชัดเจน

ระดับที่ 1: สามารถใหบริการที่ผูรับบริการตองการไดดวยความเต็มใจ 

 ใหการบริการทีเ่ปนมิตร สุภาพ  

 ใหขอมูล ขาวสาร ที่ถูกตอง ชัดเจนแกผูรับบริการ 

 แจงใหผูรับบรกิารทราบความคืบหนาในการดําเนินเรื่อง หรือขั้นตอนงานตางๆ ที่ใหบรกิารอยู 

 ประสานงานภายในหนวยงาน และหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ เพื่อใหผูรับบรกิารไดรับบริการที่

ตอเนื่องและรวดเร็ว  

ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และชวยแกปญหาใหแกผูรับบริการ 

 รับเปนธุระ ชวยแกปญหาหรอืหาแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นแกผูรับบริการอยางรวดเร็ว 
ไมบายเบี่ยง ไมแกตัว หรือปดภาระ  

 ดูแลใหผูรับบรกิารไดรับความพึงพอใจ และนําขอขัดของใดๆ ในการใหบริการไปพัฒนาการ
ใหบริการใหดยีิ่งขึ้น 

ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และใหบริการที่เกินความคาดหวัง แมตองใชเวลาหรือ

ความพยายามอยางมาก  
 ใหเวลาแกผูรับบริการเปนพเิศษ เพื่อชวยแกปญหาใหแกผูรับบริการ 

 ใหขอมูล ขาวสาร ทีเ่ก่ียวของกับงานที่กําลังใหบริการอยู ซ่ึงเปนประโยชนแกผูรับบริการ แมวา

ผูรับบริการจะไมไดถามถึง หรอืไมทราบมากอน 

 นําเสนอวิธีการในการใหบริการที่ผูรับบริการจะไดรับประโยชนสูงสุด 

ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และเขาใจและใหบริการที่ตรงตามความตองการที่แทจริง

ของผูรับบริการได  
 เขาใจ หรือพยายามทําความเขาใจดวยวิธีการตางๆ เพื่อใหบริการไดตรงตามความตองการที่

แทจริงของผูรับบริการ 

 ใหคําแนะนําที่เปนประโยชนแกผูรับบริการ เพื่อตอบสนองความจําเปนหรอืความตองการที่
แทจริงของผูรับบริการ  

 
 
 



  หนา 5 

ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และใหบริการที่เปนประโยชนอยางแทจริงใหแกผูรับบริการ

 คิดถึงผลประโยชนของผูรับบริการในระยะยาว และพรอมที่จะเปลี่ยนวิธหีรือขั้นตอนการ

ใหบริการ เพื่อประโยชนสูงสดุของผูรับบริการ 

 เปนที่ปรึกษาทีม่ีสวนชวยในการตัดสินใจที่ผูรับบริการไววางใจ 

 สามารถใหความเห็นที่แตกตางจากวิธีการ หรือขั้นตอนที่ผูรับบริการตองการใหสอดคลอง
กับความจําเปน ปญหา โอกาส เพื่อเปนประโยชนอยางแทจริงของผูรับบริการ 

 

 



  หนา 6 

 

ช่ือสมรรถนะ 
(Competency Name) 

ลําดับที่ 3  
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  

(Expertise) 
 

คําจํากัดความ : ความสนใจใฝรู ส่ังสม ความรูความสามารถของตนในการปฏบิัตหินาที่
ราชการ ดวยการศึกษา คนควา และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง จนสามารถประยกุตใชความรูเชิง
วิชาการและเทคโนโลยีตางๆ เขากับการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์  
 

 
ระดับที่ 0: ไมแสดงสมรรถนะดานน้ี หรือแสดงอยางไมชัดเจน

ระดับที่ 1: แสดงความสนใจและติดตามความรูใหมๆ ในสาขาอาชีพของตน หรือที่เกี่ยวของ  

 ศึกษาหาความรู สนใจเทคโนโลยีและองคความรูใหมๆ ในสาขาอาชพีของตน  

 พัฒนาความรูความสามารถของตนใหดียิ่งขึ้น  

 ติดตามเทคโนโลยี และความรูใหมๆ อยูเสมอดวยการสืบคนขอมูลจากแหลงตางๆ ที่จะ

เปนประโยชนตอการปฏิบัติราชการ 

ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และมีความรูในวิชาการ และเทคโนโลยีใหมๆ  ในสาขา

อาชีพของตน  

 รอบรูในเทคโนโลยีหรือองคความรูใหมๆ ในสาขาอาชพีของตน หรือที่เก่ียวของ ซ่ึงอาจมี

ผลกระทบตอการปฏิบัติหนาทีร่าชการของตน  

 รับรูถึงแนวโนมวิทยาการที่ทนัสมัย และเก่ียวของกับงานของตน อยางตอเนื่อง 

ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และสามารถนาํความรู วิทยาการ หรือเทคโนโลยีใหมๆ  

มาปรับใชกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ 
 สามารถนําวิชาการ ความรู หรือเทคโนโลยีใหมๆ มาประยกุตใชในการปฏิบัติหนาที่

ราชการได  

 สามารถแกไขปญหาที่อาจเกิดจากการนําเทคโนโลยีใหมมาใชในการปฏิบัติหนาที่ราชการได 

ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และศึกษา พัฒนาตนเองใหมีความรู และความเชี่ยวชาญ

ในงานมากขึ้น ทั้งในเชิงลึก และเชิงกวางอยางตอเนื่อง  

 มีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องที่มีลักษณะเปนสหวิทยาการ และสามารถนําความรูไปปรับ

ใชไดอยางกวางขวาง  

 สามารถนําความรูเชิงบูรณาการของตนไปใชในการสรางวิสัยทัศน เพื่อการปฏิบัติงานใน
อนาคต 
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ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และสนับสนุนการทํางานของคนในสวนราชการที่เนนความ

เช่ียวชาญในวิทยาการดานตางๆ 

 สนับสนุนใหเกิดบรรยากาศแหงการพัฒนาความเชี่ยวชาญในองคกร ดวยการจัดสรร

ทรัพยากร เครือ่งมือ อุปกรณที่เอ้ือตอการพัฒนา 

 บริหารจัดการใหสวนราชการนําเทคโนโลย ีความรู หรือวิทยาการใหมๆ  มาใชในการปฏิบตัิ

หนาที่ราชการในงานอยางตอเนื่อง 
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ช่ือสมรรถนะ 
(Competency Name) 

ลําดับที่ 4 การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม

และจริยธรรม 

(Integrity) 
 

คําจํากัดความ : การดํารงตนและประพฤติปฏิบตัิอยางถูกตองเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย

คุณธรรม จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ และจรรยาขาราชการเพื่อรักษาศักดิ์ศรีแหงความเปนขาราชการ  
 

 
ระดับที่ 0: ไมแสดงสมรรถนะดานน้ี หรือแสดงอยางไมชัดเจน 

ระดับที่ 1: มีความสุจริต 

 ปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริต ไมเลือกปฏิบัต ิถูกตองตามกฎหมาย และวินัยขาราชการ 

 แสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาชีพอยางสุจรติ 

ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และมีสัจจะเชื่อถือได 

 รักษาคําพูด มสีัจจะ และเชื่อถือได  

 แสดงใหปรากฏถึงความมีจิตสํานึกในความเปนขาราชการ 

ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และยึดมั่นในหลักการ 

 ยึดมั่นในหลักการ จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ และจรรยาขาราชการไมเบี่ยงเบนดวยอคติหรือ

ผลประโยชน กลารับผิด และรบัผิดชอบ 

 เสียสละความสขุสวนตน เพื่อใหเกิดประโยชนแกทางราชการ 

ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และยืนหยัดเพื่อความถูกตอง

 ยืนหยัดเพื่อความถูกตองโดยมุงพิทักษผลประโยชนของทางราชการ แมตกอยูใน

สถานการณที่อาจยากลําบาก 

 กลาตัดสินใจ ปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความถูกตอง เปนธรรม แมอาจกอความไมพึงพอใจ

ใหแกผูเสียประโยชน 

ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และอุทิศตนเพือ่ความยุติธรรม 

 ยืนหยัดพิทักษผลประโยชนและชื่อเสียงของประเทศชาติแมในสถานการณที่อาจเสี่ยงตอ

ความมั่นคงในตําแหนงหนาทีก่ารงาน หรืออาจเสี่ยงภัยตอชวิีต  

 

 



  หนา 9 

 

ช่ือสมรรถนะ 
(Competency Name) 

ลําดับที่ 5 การทํางานเปนทีม 

(Teamwork) 
 

คําจํากัดความ : ความตั้งใจที่จะทํางานรวมกับผูอ่ืน เปนสวนหนึ่งของทีม หนวยงาน หรือ
สวนราชการ โดยผูปฏิบตัิมีฐานะเปนสมาชกิ ไมจําเปนตองมีฐานะหัวหนาทีม รวมทั้งความสามารถใน
การสรางและรักษาสัมพันธภาพกบัสมาชกิในทีม  
 

  
ระดับที่ 0: ไมแสดงสมรรถนะดานน้ี หรือแสดงอยางไมชัดเจน 

ระดับที่ 1: ทําหนาที่ของตนในทีมใหสําเร็จ 

 สนับสนุนการตดัสินใจของทีม และทํางานในสวนที่ตนไดรับมอบหมาย  

 รายงานใหสมาชิกทราบความคืบหนาของการดําเนินงานของทีม 

 ใหขอมูล ทีเ่ปนประโยชนตอการทํางานของทีม 

ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และใหความรวมมือในการทํางานกับเพื่อนรวมงาน  

 สรางสัมพันธ  เขากับผูอ่ืนในกลุมไดดี 

 ใหความรวมมอืกับผูอ่ืนในทีมดวยดี 

 กลาวถึงเพื่อนรวมงานในเชิงสรางสรรคและแสดงความเชื่อมัน่ในศักยภาพของเพื่อนรวม
ทีม ทั้งตอหนาและลับหลัง 

ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และประสานความรวมมือของสมาชิกในทีม 

 รับฟงความเหน็ของสมาชิกในทีม และเต็มใจเรียนรูจากผูอ่ืน  

 ตัดสินใจหรือวางแผนงานรวมกันในทีมจากความคิดเห็นของเพื่อนรวมทีม 

 ประสานและสงเสรมิสัมพันธภาพอันดีในทีม เพื่อสนับสนุนการทํางานรวมกนัใหมี

ประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 

ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และสนับสนุน ชวยเหลือเพื่อนรวมทีม เพื่อใหงานประสบ

ความสําเร็จ 

 ยกยอง และใหกําลังใจเพื่อนรวมทีมอยางจริงใจ  

 ใหความชวยเหลือเก้ือกูลแกเพื่อนรวมทีม แมไมมีการรองขอ 

 รักษามิตรภาพอันดีกับเพื่อนรวมทีม เพื่อชวยเหลือกันในวาระตางๆ ใหงานสําเร็จ 

ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และสามารถนาํทีมใหปฏิบัตภิารกิจใหไดผลสําเร็จ 
 เสรมิสรางความสามัคคีในทีม โดยไมคํานึงความชอบหรือไมชอบสวนตน  

 คลี่คลาย หรือแกไขขอขัดแยงที่เกิดขึ้นในทีม 

 ประสานสัมพันธ สรางขวัญกําลังใจของทีมเพือ่ปฏิบัติภารกิจของสวนราชการใหบรรลุผล 
 

 



 
 
 
 

 
 
 

คําอธิบายรายละเอียดความรู้ความสามารถ ทักษะ  
และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งข้าราชการ 

ในสังกัดกรมป่าไม้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมป่าไม ้



                                                         สํานักบริหารกลาง 
ส่วนการเจ้าหน้าที่ 

 
คํานํา 

   

  ตามที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้วางหลักการ และ

แนวทางในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลบนพ้ืนฐานของสมรรถนะ เพ่ือให้กําลังคนในราชการ 

มีขีดความสามารถในการขับเคล่ือนภารกิจของส่วนราชการให้บรรลุผล มีประสิทธิภาพ และเกิด

ประสิทธิผล และสํานักงาน ก.พ. ได้มอบหมายให้ทุกส่วนราชการดําเนินการจัดทํามาตรฐานความรู้ 

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดให้

แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม  2554 ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 27 ลงวันที่ 

29 กันยายน 2552 นั้น  
 

  กรมป่าไม้ ได้จัดทําคําอธิบายรายละเอียดความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ 

ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งข้าราชการในสังกัดกรมป่าไม้ เพ่ือให้ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล และข้าราชการทั่วไปทราบถึง ความหมาย คําอธิบาย รายละเอียดความรู้

ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ พฤติกรรมบ่งช้ี และระดับมาตรฐานที่ต้องการตามสายงานจํานวน 

27 สายงาน เพ่ือให้สามารถนําไปใช้ประกอบในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตลอดจน

การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อให้บรรลุผล มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ต่อไป 

 

 

 

         กรมป่าไม ้

สํานักบริหารกลาง 

ส่วนการเจ้าหน้าที ่

               กรกฎาคม 2554 

 
 
 
 
 



 
 
 

สารบัญ 
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สรุปรายการความรู้ความสามารถ และทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมป่าไม้ 

ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป  

ลําดับ

ที่ 
สายงาน 

ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน 

ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถ 

ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

ความรู้เรื่องกฎหมาย

และกฎระเบียบทาง

ราชการ 

1 ผูอ้ํานวยการ 1. การบริหารทรัพยากรบุคคล 

2. การจัดทํานโยบายแผนยุทธศาสตร์   

3. การจัดทําแผนและงบประมาณ 

4. การติดตามประเมินผล  
 

กฎหมายและกฎระเบียบ 

ที่เกี่ยวขอ้งกับงานที่ปฏิบัติ 
การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้ภาษาอังกฤษ การคํานวณ การจัดการข้อมูล 

 ผูอ้ํานวยการเฉพาะด้าน 

(วิชาการป่าไม้) 

1. การบริหารทรัพยากรบุคคล 

2. การจัดทํานโยบายแผนยุทธศาสตร์   

3. การจัดทําแผนและงบประมาณ  

4. การติดตามประเมินผล  

5. การบริหารจัดการทรัพยากรปา่ไม้ 
 

กฎหมายและกฎระเบียบ 

ที่เกี่ยวขอ้งกับงานที่ปฏิบัติ 
การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้ภาษาอังกฤษ การคํานวณ การจัดการข้อมูล 

2 ผู้ตรวจราชการกรม 1. การบริหารทรัพยากรบุคคล 

2. การจัดทํานโยบายแผนยุทธศาสตร์   

3. การจัดทําแผนและงบประมาณ  

4. การติดตามประเมินผล  

5. การบริหารจัดการทรัพยากรปา่ไม้ 
 
 

กฎหมายและกฎระเบียบ 

ที่เกี่ยวขอ้งกับงานที่ปฏิบัติ 
การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้ภาษาอังกฤษ การคํานวณ การจัดการข้อมูล 



ลําดับ

ที่ 
สายงาน 

ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน 

ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถ 

ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

ความรู้เรื่องกฎหมาย

และกฎระเบียบทาง

ราชการ 

3 นักวิชาการป่าไม ้

(เชี่ยวชาญ) 

1. การจัดทํานโยบายแผนยุทธศาสตร์   

2. การจัดทําแผนและงบประมาณ  

3. การติดตามประเมินผล 

4. วิชาการป่าไม้         

กฎหมายและกฎระเบียบ 

ที่เกี่ยวขอ้งกับงานที่ปฏิบัติ 
การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้ภาษาอังกฤษ การคํานวณ การจัดการข้อมูล 

 นักวิชาการป่าไม ้ 1. วิชาการป่าไม้ 
2. การบริหารจัดการทรัพยากรปา่ไม้ 

กฎหมายและกฎระเบียบ 

ที่เกี่ยวขอ้งกับงานที่ปฏิบัติ 
การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้ภาษาอังกฤษ การคํานวณ การจัดการข้อมูล 

4 นักวิทยาศาสตร์ การวเิคราะห์ วิจัย และทดสอบทาง
วิทยาศาสตร ์และทางเทคโนโลยี 

กฎหมายและกฎระเบียบ 

ที่เกี่ยวขอ้งกับงานที่ปฏิบัติ 
การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้ภาษาอังกฤษ การคํานวณ การจัดการข้อมูล 

5 นักจัดการงานทั่วไป การบริหารจัดการงานทั่วไป กฎหมายและกฎระเบียบ 

ที่เกี่ยวขอ้งกับงานที่ปฏิบัติ 
การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้ภาษาอังกฤษ การคํานวณ การจัดการข้อมูล 

6 นักทรัพยากรบุคคล การบริหารทรัพยากรบุคคล กฎหมายและกฎระเบียบ 

ที่เกี่ยวขอ้งกับงานที่ปฏิบัติ 
การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้ภาษาอังกฤษ การคํานวณ การจัดการข้อมูล 

7 นิติกร กฎหมาย กฎหมายและกฎระเบียบ 

ที่เกี่ยวขอ้งกับงานที่ปฏิบัติ 
การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้ภาษาอังกฤษ การคํานวณ การจัดการข้อมูล 

8 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1. การจัดทํานโยบายแผนยุทธศาสตร์   

    และแผนปฏิบัติการ  

2. การจัดทําแผนและงบประมาณ  

3. การติดตามประเมินผล 

กฎหมายและกฎระเบียบ 

ที่เกี่ยวขอ้งกับงานที่ปฏิบัติ 
การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้ภาษาอังกฤษ การคํานวณ การจัดการข้อมูล 

9 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ การบริหารจัดการฐานข้อมูล และ
ระบบเครือข่าย 

กฎหมายและกฎระเบียบ 

ที่เกี่ยวขอ้งกับงานที่ปฏิบัติ 
การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้ภาษาอังกฤษ การคํานวณ การจัดการข้อมูล 

2
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ลําดับ

ที่ 
สายงาน 

ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน 

ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถ 

ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

ความรู้เรื่องกฎหมาย

และกฎระเบียบทาง

ราชการ 

10 นักวิชาการพัสด ุ การจัดซือ้จัดจ้างและกฎระเบียบ
พัสด ุ

กฎหมายและกฎระเบียบ 

ที่เกี่ยวขอ้งกับงานที่ปฏิบัติ 
การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้ภาษาอังกฤษ การคํานวณ การจัดการข้อมูล 

11 นักวิเทศสัมพันธ์ วิเทศสัมพันธ์ กฎหมายและกฎระเบียบ 

ที่เกี่ยวขอ้งกับงานที่ปฏิบัติ 
การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้ภาษาอังกฤษ การคํานวณ การจัดการข้อมูล 

12 นักวิชาการเงินและบัญชี การเงินการคลังภาครัฐ กฎหมายและกฎระเบียบ 

ที่เกี่ยวขอ้งกับงานที่ปฏิบัติ 
การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้ภาษาอังกฤษ การคํานวณ การจัดการข้อมูล 

13 นักวิชาการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายใน กฎหมายและกฎระเบียบ 

ที่เกี่ยวขอ้งกับงานที่ปฏิบัติ 
การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้ภาษาอังกฤษ การคํานวณ การจัดการข้อมูล 

14 เศรษฐกร เศรษฐศาสตร์ กฎหมายและกฎระเบียบ 

ที่เกี่ยวขอ้งกับงานที่ปฏิบัติ 
การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้ภาษาอังกฤษ การคํานวณ การจัดการข้อมูล 

15 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา โสตทัศนศึกษา  

 

กฎหมายและกฎระเบียบ 

ที่เกี่ยวขอ้งกับงานที่ปฏิบัติ 
การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้ภาษาอังกฤษ การคํานวณ การจัดการข้อมูล 

16 นักวิชาการเผยแพร่ การเผยแพร่และ 

การประชาสัมพันธ์ 

กฎหมายและกฎระเบียบ 

ที่เกี่ยวขอ้งกับงานที่ปฏิบัติ 
การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้ภาษาอังกฤษ การคํานวณ การจัดการข้อมูล 

17 เจ้าพนักงานธุรการ ธุรการ การเงินและพัสด ุ กฎหมายและกฎระเบียบ 

ที่เกี่ยวขอ้งกับงานที่ปฏิบัติ 
การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้ภาษาอังกฤษ การคํานวณ การจัดการข้อมูล 

18 เจ้าพนักงานพัสด ุ การจัดซือ้จัดจ้างและกฎระเบียบ

พัสด ุ

กฎหมายและกฎระเบียบ 

ที่เกี่ยวขอ้งกับงานที่ปฏิบัติ 
การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้ภาษาอังกฤษ การคํานวณ การจัดการข้อมูล 

19 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี การเงินการคลังภาครัฐ กฎหมายและกฎระเบียบ 

ที่เกี่ยวขอ้งกับงานที่ปฏิบัติ 
การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้ภาษาอังกฤษ การคํานวณ การจัดการข้อมูล 
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ลําดับ

ที่ 
สายงาน 

ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน 

ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถ 

ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

ความรู้เรื่องกฎหมาย

และกฎระเบียบทาง

ราชการ 

20 เจ้าพนักงานสถิติ สถิติการป่าไม้ กฎหมายและกฎระเบียบ 

ที่เกี่ยวขอ้งกับงานที่ปฏิบัติ 
การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้ภาษาอังกฤษ การคํานวณ การจัดการข้อมูล 

21 เจ้าพนักงานเผยแพร่และ

ประชาสัมพันธ์ 

การเผยแพร่และ 

การประชาสัมพันธ์ 

กฎหมายและกฎระเบียบ 

ที่เกี่ยวขอ้งกับงานที่ปฏิบัติ 
การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้ภาษาอังกฤษ การคํานวณ การจัดการข้อมูล 

22 เจ้าพนักงานป่าไม ้ ปฏิบัติการป่าไม ้ กฎหมายและกฎระเบียบ 

ที่เกี่ยวขอ้งกับงานที่ปฏิบัติ 
การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้ภาษาอังกฤษ การคํานวณ การจัดการข้อมูล 

23 นายช่างศิลป์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ กฎหมายและกฎระเบียบ 

ที่เกี่ยวขอ้งกับงานที่ปฏิบัติ 
การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้ภาษาอังกฤษ การคํานวณ การจัดการข้อมูล 

24 นายช่างเครื่องกล การใช้และการบํารุงรักษา
เครื่องจักรกล 

กฎหมายและกฎระเบียบ 

ที่เกี่ยวขอ้งกับงานที่ปฏิบัติ 
การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้ภาษาอังกฤษ การคํานวณ การจัดการข้อมูล 

25 นายช่างไฟฟ้า ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายและกฎระเบียบ 

ที่เกี่ยวขอ้งกับงานที่ปฏิบัติ 
การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้ภาษาอังกฤษ การคํานวณ การจัดการข้อมูล 

26 นายช่างภาพ การถ่ายภาพ กฎหมายและกฎระเบียบ 

ที่เกี่ยวขอ้งกับงานที่ปฏิบัติ 
การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้ภาษาอังกฤษ การคํานวณ การจัดการข้อมูล 

27 นายช่างสํารวจ โยธาและสถาปัตยกรรม กฎหมายและกฎระเบียบ 

ที่เกี่ยวขอ้งกับงานที่ปฏิบัติ 
การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้ภาษาอังกฤษ การคํานวณ การจัดการข้อมูล 
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สรุปรายการสมรรถนะเฉพาะตามลกัษณะงานที่ปฏิบัติของข้าราชการกรมป่าไม้ ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป 
 

ลําดับ

ที่ 
สายงาน สมรรถนะที่ 1 สมรรถนะที่ 2 สมรรถนะที่ 3 

1 ผู้อํานวยการ การคิดวิเคราะห์    การมองภาพองค์รวม    การสั่งการตามอํานาจหน้าที ่

 ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 

(วิชาการป่าไม้) 

การคิดวิเคราะห์    การมองภาพองค์รวม    การสั่งการตามอํานาจหน้าที ่

2 ผู้ตรวจราชการกรม การคิดวิเคราะห์    การมองภาพองค์รวม    การตรวจสอบความถูกต้องตาม

กระบวนงาน 

3 นักวิชาการป่าไม้ (เชี่ยวชาญ) การคิดวิเคราะห์ การมองภาพองค์รวม   การสืบเสาะหาข้อมูล 

 นักวิชาการป่าไม้ การคิดวิเคราะห์ การมองภาพองค์รวม   ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 

4 นักวิทยาศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ การสืบเสาะหาข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน 

5 นักจัดการงานทั่วไป การคิดวิเคราะห์ การตรวจสอบความถูกต้องตาม

กระบวนงาน 

ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 

6 นักทรัพยากรบุคคล การคิดวิเคราะห์ การมองภาพองค์รวม   ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 

7 นิติกร การคิดวิเคราะห์ การสืบเสาะหาข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน 

8 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน การคิดวิเคราะห์ การมองภาพองค์รวม   การสืบเสาะหาข้อมูล 

9 นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ การคิดวิเคราะห์ การตรวจสอบความถูกต้องตาม

กระบวนงาน 

ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 

10 นักวิชาการพัสดุ การคิดวิเคราะห ์ การตรวจสอบความถูกต้องตาม

กระบวนงาน 

ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 
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ลําดับ

ที่ 
สายงาน สมรรถนะที่ 1 สมรรถนะที่ 2 สมรรถนะที่ 3 

11 นักวิเทศสัมพันธ ์ การคิดวิเคราะห์ ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 

12 นักวิชาการเงินและบัญชี การคิดวิเคราะห์ การตรวจสอบความถูกต้องตาม

กระบวนงาน 

ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 

13 นักวิชาการตรวจสอบภายใน การคิดวิเคราะห์ การสืบเสาะหาข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน 

14 เศรษฐกร การคิดวิเคราะห์ การมองภาพองค์รวม   การสืบเสาะหาข้อมูล 

15 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา การสืบเสาะหาข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องตาม

กระบวนงาน 

การสร้างสัมพันธภาพ 

16 นักวิชาการเผยแพร่ การสืบเสาะหาข้อมูล การดําเนินการเชิงรุก ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 

17 เจ้าพนกังานธรุการ การสืบเสาะหาข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องตาม

กระบวนงาน 
 

ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 

18 เจ้าพนกังานพัสดุ การคิดวิเคราะห์ การตรวจสอบความถูกต้องตาม

กระบวนงาน 
 

ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 

19 เจ้าพนกังานการเงินและบญัชี การคิดวิเคราะห์ การตรวจสอบความถูกต้องตาม

กระบวนงาน 
 

ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 

21 เจ้าพนกังานสถิติ การคิดวิเคราะห์ การสืบเสาะหาข้อมูล ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 

21 เจ้าพนกังานเผยแพร่และ

ประชาสัมพันธ์ 

การสืบเสาะหาข้อมูล การดําเนินการเชิงรุก ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 
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ลําดับ

ที่ 
สายงาน สมรรถนะที่ 1 สมรรถนะที่ 2 สมรรถนะที่ 3 

22 เจ้าพนกังานป่าไม้ การคิดวิเคราะห์ การสืบเสาะหาข้อมูล ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 

23 นายช่างศิลป์ การตรวจสอบความถูกต้อง

ตามกระบวนงาน 

ความมัน่ใจในตนเอง สุนทรียภาพทางศิลปะ 

24 นายช่างเครื่องกล การสืบเสาะหาข้อมูล ความมัน่ใจในตนเอง ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 

25 นายช่างไฟฟ้า การตรวจสอบความถูกต้อง

ตามกระบวนงาน 

ความมัน่ใจในตนเอง ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 

26 นายช่างภาพ การตรวจสอบความถูกต้อง

ตามกระบวนงาน 

ความมัน่ใจในตนเอง สุนทรียภาพทางศิลปะ 

27 นายช่างสํารวจ  การสืบเสาะหาข้อมูลความ มั่นใจในตนเอง ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 
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สรุประดับมาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งข้าราชการสังกัดกรมป่าไม้  

ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป  

 
 

ประเภทตําแหน่ง 
ความรู้ความสามารถ 

ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

ความรู้เรื่อง กฎหมายและกฎระเบียบ 

ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ 

ทักษะที่จําเป็นสําหรับ 

การปฏิบัติงานในตําแหน่ง 

สมรรถนะเฉพาะตาม 

ลักษณะงานปฏิบัติ 

ประเภททั่วไป     

ปฏิบัติงาน (O1) 1 1 1 1 

ชํานาญงาน (O2) 2 1 1 1 

อาวุโส  (O3) 3 2 2 2 

     

ประเภทวิชาการ     

ปฏิบัติการ (K1) 1 2 2 1 

ชํานาญการ (K2) 2 2 2 2 

ชํานาญการพิเศษ (K3) 3 3 2 3 

เชี่ยวชาญ (K4) 4 3 2 4 

     

ประเภทอํานวยการ     

อํานวยฯ ต้น (M1) 1=3 3 2 3 

อํานวยฯ สูง (M2) 2=4 3 2 4 
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คําอธิบายรายละเอียดความรูค้วามสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

ตําแหน่งประเภทอํานวยการ 

  
1. การบริหารทรัพยากรบคุคล  

2. การจัดทํานโยบายแผนยุทธศาสตร์  

3. การจัดทําแผนและงบประมาณ  

4. การติดตามประเมินผล  
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ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 

ประเภทความรู้ความสามารถ : ความรูค้วามสามารถท่ีใชใ้นการปฏิบัติงาน รหัส : 

ความรู้ความสามารถ : การบริหารทรพัยากรบุคคล 

 

ตําแหน่งประเภทอํานวยการ  

สายงานผู้อํานวยการ 

 

คํานิยาม 

 

ความรู้ เรื่องการจัดการบุคลากรของหน่วยงานเพ่ือให้ ได้ ซ่ึ ง  

การบํารุงรักษา และบริหารบุคลากร เช่น การวางแผนกําลังคน  

การสรรหา การเลือกสรรและบรรจุ การบํารุงรักษา การพัฒนา

บุคลากร และการฝึกอบรม การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ 

การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ การบริหารผลงาน การรักษาจรรยา 

และวินัย ตลอดจนการพ้นจากงาน เป็นต้น 

 

ระดับ คําอธิบายรายละเอียด 

1 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที ่3 ของตําแหน่งประเภทวิชาการ  

 

2 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที ่4 ของตําแหน่งประเภทวิชาการ  

 

3 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 5 ของตําแหน่งประเภทวิชาการ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 

ประเภทความรู้ความสามารถ : ความรูค้วามสามารถท่ีใชใ้นการปฏิบัติงาน รหัส : 

ความรู้ความสามารถ : การจัดทํานโยบายแผนยทุธศาสตร์  

                                 

ตําแหน่งประเภทอํานวยการ  

สายงานผู้อํานวยการ 

 

คํานิยาม 

 

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทํานโยบายแผนยุทธศาสตร์ เช่น 

การกําหนด หรือวางแผนยุทธศาสตร ์แผนกลยุทธ์ นโยบาย งบประมาณ 

โครงการ และระบบงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ นโยบาย 

และงบประมาณท่ีกําหนดข้ึน เพ่ือแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของ  

การดําเนินการแต่ละกิจกรรมงาน หรือโครงการที่กําหนดเพ่ือให้เกิด

ความสําเร็จขององค์กร รวมทั้งความรู้ความเข้าใจ หลักการจัดทํา 

การบริหารจัดการ การตรวจสอบงบประมาณ การติดตามประเมินผล 

การบริหารความเส่ียง และให้คําปรึกษาแนะนําได้อย่างถูกต้อง เป็นต้น 
 

ระดับ คําอธิบายรายละเอียด 

1 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที ่3 ของตําแหน่งประเภทวิชาการ  

 

2 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที ่4 ของตําแหน่งประเภทวิชาการ  

 

3 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 5 ของตําแหน่งประเภทวิชาการ  
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ประเภทความรู้ความสามารถ : ความรูค้วามสามารถท่ีใชใ้นการปฏิบัติงาน รหัส : 

ความรู้ความสามารถ : การจัดทําแผนและงบประมาณ  

 

ตําแหน่งประเภทอํานวยการ  

สายงานผู้อํานวยการ 

 

คํานิยาม 

 

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทําแผนงานและงบประมาณ เช่น

การกําหนดหรือวางแผนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบาย  

เพื่อแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของการดําเนินการแต่ละกิจกรรม งาน 

หรือโครงการท่ีกําหนด และมีความรู้ ความเข้าใจหลักงบประมาณ 

และการบริหารจัดการงบประมาณ รวมทั้งสามารถจัดทําตรวจสอบ 

และแก้ไขข้อผิดพลาดของงบประมาณ และให้ข้อเสนอแนะได้อย่างถูกต้อง 

เพื่อให้เกิดความสําเร็จขององค์กร  
 

ระดับ คําอธิบายรายละเอียด 

1 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที ่3 ของตําแหน่งประเภทวิชาการ  

2 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที ่4 ของตําแหน่งประเภทวิชาการ  

3 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 5 ของตําแหน่งประเภทวิชาการ  
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ประเภทความรู้ความสามารถ : ความรูค้วามสามารถท่ีใชใ้นการปฏิบัติงาน รหัส : 

ความรู้ความสามารถ : การติดตามประเมินผล 

                                

ตําแหน่งประเภทอํานวยการ  

สายงานผู้อํานวยการ 

 

คํานิยาม 

 

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามผลประเมินผล โดยมุ่งเน้น  

การพัฒนากระบวนการและการสร้างคุณค่าของงานเพ่ือนําไปสู่เป้าหมาย

ขององค์กร เช่น การกําหนดรูปแบบ กําหนดวิธีการ เทคนิค และ

แนวทางในการวางระบบติดตามประเมินผลกิจกรรม/โครงการ เพ่ือเร่งรัด 

ติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค และดําเนินการประเมินผล

สัมฤทธิ์และผลกระทบต่อการดําเนิน/โครงการ รวมถึงการจัดทํา

รายงานการติดตามผลการดําเนินการและรายงานการดําเนินงานของ

รัฐต่อสาธารณะรายป ีเป็นต้น 
 

ระดับ คําอธิบายรายละเอียด 

1 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที ่3 ของตําแหน่งประเภทวิชาการ  

2 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที ่4 ของตําแหน่งประเภทวิชาการ  

3 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 5 ของตําแหน่งประเภทวิชาการ  
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คําอธิบายรายละเอียดความรูค้วามสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

ตําแหน่งประเภทอํานวยการเฉพาะด้าน (วิชาการป่าไม้) 

  
1. การบริหารทรัพยากรบคุคล  

2. การจัดทํานโยบายแผนยุทธศาสตร์  

3. การจัดทําแผนและงบประมาณ  

4. การติดตามประเมินผล 

5. การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม ้
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ประเภทความรู้ความสามารถ : ความรูค้วามสามารถท่ีใชใ้นการปฏิบัติงาน รหัส : 

ความรู้ความสามารถ : การบริหารทรพัยากรบุคคล 

 

ตําแหน่งประเภทอํานวยการ 

สายงานผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 

(วิชาการป่าไม้) 

 

คํานิยาม 

 

ความรู ้เรื ่องการจ ัดการบ ุคลากรของหน ่วยงานเพื ่อ ให ้ได ้ซึ ่ง  

การบํารุงรักษา และบริหารบุคลากร เช่น การวางแผนกําลังคน  

การสรรหา การเลือกสรรและบรรจุ การบํารุงรักษา การพัฒนาบุคลากร 

และการฝึกอบรม การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ การจ่าย

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ การบริหารผลงาน การรักษาจรรยาและ

วินัย ตลอดจนการพ้นจากงาน เป็นต้น 

 

ระดับ คําอธิบายรายละเอียด 

1 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 2 ของตําแหน่งประเภทวิชาการ และมี

ความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในองค์ความรู้ เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคล จนสามารถ 

นํามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้  
 

2 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 3 ของตําแหน่งประเภทวิชาการ และ  

มีความเช่ียวชาญในองค์ความรู้ เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคล และสามารถแก้ไข

ปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน รวมทั้งให้คําปรึกษาแนะนําได้  
 

3 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 4 ของตําแหน่งประเภทวิชาการ และ

เป็นผู้เช่ียวชาญในองค์ความรู้ เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคล เนื่องจากการสั่งสม

ประสบการณ์และองค์ความรู้ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาระดับบริหาร หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ที่ต้องตัดสินใจแก้ไขปัญหาทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนเป็นพิเศษ  
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ประเภทความรู้ความสามารถ : ความรูค้วามสามารถท่ีใชใ้นการปฏิบัติงาน รหัส : 

ความรู้ความสามารถ : การจัดทํานโยบายแผนยุทธศาสตร์  

                                

ตําแหน่งประเภทอํานวยการ 

สายงานผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 

(วิชาการป่าไม้) 

 

คํานิยาม 

 

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทํานโยบายแผนยุทธศาสตร์ เช่น 

การกําหนด หรือวางแผนยุทธศาสตร ์แผนกลยุทธ์ นโยบาย งบประมาณ 

โครงการ และระบบงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ นโยบาย 

และงบประมาณท่ีกําหนดข้ึน เพ่ือแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของ  

การดําเนินการแต่ละกิจกรรมงาน หรือโครงการที่กําหนดเพ่ือให้เกิด

ความสําเร็จขององค์กร รวมทั้งความรู้ความเข้าใจ หลักการจัดทํา 

การบริหารจัดการ การตรวจสอบงบประมาณ การติดตามประเมินผล 

การบริหารความเส่ียง และให้คําปรึกษาแนะนําได้อย่างถูกต้อง เป็นต้น 
 

ระดับ คําอธิบายรายละเอียด 

1 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 2 ของตําแหน่งประเภทวิชาการ และมี

ความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในองค์ความ รู้เรื่อง การจัดทํานโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ 

จนสามารถนํามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้  

2 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 3 ของตําแหน่งประเภทวิชาการ และมี

ความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้ เรื่อง การจัดทํานโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ และสามารถ

แก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน รวมทั้งให้คําปรึกษาแนะนําได้  

3 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 4 ของตําแหน่งประเภทวิชาการ และ

เป็นผู้เช่ียวชาญในองค์ความรู้ เรื่อง การจัดทํานโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ เนื่องจาก

การส่ังสมประสบการณ์และองค์ความรู้ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาระดับบริหาร หรือปฏิบัติ

หน้าที่ราชการที่ต้องตัดสินใจแก้ไขปัญหาทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนเป็นพิเศษ  
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ประเภทความรู้ความสามารถ : ความรูค้วามสามารถท่ีใชใ้นการปฏิบัติงาน รหัส : 

ความรู้ความสามารถ : การจัดทําแผนและงบประมาณ  ตําแหน่งประเภทอํานวยการ 

สายงานผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 

(วิชาการป่าไม้) 

 

คํานิยาม 

 

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทําแผนงานและงบประมาณ เช่น

การกําหนดหรือวางแผนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบาย  

เพื่อแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของการดําเนินการแต่ละกิจกรรม งาน 

หรือโครงการท่ีกําหนด และมีความรู้ ความเข้าใจหลักงบประมาณ 

และการบริหารจัดการงบประมาณ รวมทั้งสามารถจัดทําตรวจสอบ 

และแก้ไขข้อผิดพลาดของงบประมาณ และให้ข้อเสนอแนะได้อย่างถูกต้อง 

เพื่อให้เกิดความสําเร็จขององค์กร 
 

ระดับ คําอธิบายรายละเอียด 

1 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 2 ของตําแหน่งประเภทวิชาการ และมี

ความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในองค์ความ รู้เรื่อง การจัดทํางบประมาณ จนสามารถ

นํามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้  

2 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 3 ของตําแหน่งประเภทวิชาการ และมี

ความเช่ียวชาญในองค์ความรู้ เรื่อง การจัดทํางบประมาณ และสามารถแก้ไขปัญหาที่

ยุ่งยากซับซ้อน รวมทั้งให้คําปรึกษาแนะนําได้  

3 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 4 ของตําแหน่งประเภทวิชาการ และ

เป็นผู้เช่ียวชาญในองค์ความรู้ เรื่อง การจัดทาํงบประมาณ เนื่องจากการส่ังสมประสบการณ์

และองค์ความรู้ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาระดับบริหาร หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ต้องตัดสินใจ

แก้ไขปัญหาทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนเป็นพิเศษ  
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ประเภทความรู้ความสามารถ : ความรูค้วามสามารถท่ีใชใ้นการปฏิบัติงาน รหัส : 

ความรู้ความสามารถ : การติดตามประเมินผล  ตําแหน่งประเภทอํานวยการ 

สายงานผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 

(วิชาการป่าไม้) 

 

คํานิยาม 

 

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามผลประเมินผล โดยมุ่งเน้น  

การพัฒนากระบวนการและการสร้างคุณค่าของงานเพ่ือนําไปสู่

เป้าหมายขององค์กร เช่น การกําหนดรูปแบบ กําหนดวิธีการ เทคนิค 

และแนวทางในการวางระบบติดตามประเมินผลกิจกรรม/โครงการ 

เพ่ือเร่งรัด ติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค และดําเนินการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์และผลกระทบต่อการดําเนิน/โครงการ รวมถึง  

การจัดทํารายงานการติดตามผลการดําเนินการและรายงานการ

ดําเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายป ีเป็นต้น 
 

ระดับ คําอธิบายรายละเอียด 

1 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 2 ของตําแหน่งประเภทวิชาการ และมี

ความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในองค์ความ รู้เรื่อง การติดตามและประเมินผล จนสามารถ

นํามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้  

2 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 3 ของตําแหน่งประเภทวิชาการ และมี

ความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้ เรื่อง การติดตามและประเมินผล และสามารถแก้ไขปัญหา

ที่ยุ่งยากซับซ้อน รวมทั้งให้คําปรึกษาแนะนําได้  

3 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 4 ของตําแหน่งประเภทวิชาการ และ

เป็นผู้เช่ียวชาญในองค์ความรู้ เรื่อง การติดตามและประเมินผล เนื่องจากการสั่งสม

ประสบการณ์และองค์ความรู้ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาระดับบริหาร หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

ที่ต้องตัดสินใจแก้ไขปัญหาทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนเป็นพิเศษ  
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ประเภทความรู้ความสามารถ : ความรูค้วามสามารถท่ีใชใ้นการปฏิบัติงาน รหัส : 

ความรู้ความสามารถ : การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม ้

 

ตําแหน่งประเภทอํานวยการ 

สายงานผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 

(วิชาการป่าไม้) 

 

คํานิยาม 

 

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ เช่น  

การส่งเสริมการปลูกป่า การป้องกันการบุกรุกทําลายพื้นที่ป่าไม้ 

การจัดการที่ดินป่าไม้ การวิจัยและพัฒนาด้านการป่าไม้ การจัดการ

ป่าชุมชน การอนุญาตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ เป็นต้น 
 

 

ระดับ คําอธิบายรายละเอียด 

1 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที ่2 ของตําแหน่งประเภทวิชาการ และมี

ความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในองค์ความรู้ เรื่อง การบรหิารจัดการทรพัยากรป่าไม้ จน

สามารถนํามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้  
 

2 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 3 ของตําแหน่งประเภทวิชาการ และมี

ความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ และสามารถแก้ไข

ปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน  รวมทั้งให้คําปรึกษาแนะนําได้  
 

3 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 4 ของตําแหน่งประเภทวิชาการ และ

เป็นผู้เช่ียวชาญในองค์ความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ เนื่องจากการส่ัง

สมประสบการณ์และองค์ความรู้ รวมท้ังเป็นที่ปรึกษาระดับบริหาร หรือปฏิบัติหน้าที่

ราชการที่ต้องตัดสินใจแก้ไขปัญหาทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนเป็นพิเศษ  
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คําอธิบายรายละเอียดความรูค้วามสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

ตําแหน่งประเภทอํานวย (ผู้ตรวจราชการกรม) 

  
1. การบริหารทรัพยากรบคุคล 

2. การจัดทํานโยบายแผนยุทธศาสตร์  

3. การจัดทําแผนและงบประมาณ  

4. การติดตามประเมินผล 

5. การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม ้
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ประเภทความรู้ความสามารถ : ความรูค้วามสามารถท่ีใชใ้นการปฏิบัติงาน รหัส : 

ความรู้ความสามารถ : การบริหารทรพัยากรบุคคล 

 

ตําแหน่งประเภทอํานวยการ 

สายงานผูต้รวจราชการกรม 

 

คํานิยาม 

 

ความรู้เรื่องการจัดการบุคลากรของหน่วยงานเพ่ือให้ได้ซ่ึงการบํารุง 

รักษา และบริหารบุคลากร เช่น การวางแผนกําลังคน การสรรหา 

การเลือกสรรและบรรจุ การบํารุงรักษา การพัฒนาบุคลากร และ  

การฝึกอบรม การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ การจ่าย

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ การบริหารผลงาน การรักษาจรรยาและ

วินัย ตลอดจนการพ้นจากงาน เป็นต้น 
 

 

ระดับ คําอธิบายรายละเอียด 

1 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที ่3 ของตําแหน่งประเภทวิชาการ  
 

2 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที ่4 ของตําแหน่งประเภทวิชาการ  
 

3 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 5 ของตําแหน่งประเภทวิชาการ  
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ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 

ประเภทความรู้ความสามารถ : ความรูค้วามสามารถท่ีใชใ้นการปฏิบัติงาน รหัส : 

ความรู้ความสามารถ : การจัดทํานโยบายแผนยุทธศาสตร์  

                                 

ตําแหน่งประเภทอํานวยการ 

สายงานผูต้รวจราชการกรม  

 

คํานิยาม 

 

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทํานโยบายแผนยุทธศาสตร์ เช่น 

การกําหนด หรือวางแผนยุทธศาสตร ์แผนกลยุทธ์ นโยบาย งบประมาณ 

โครงการ และระบบงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ นโยบาย 

และงบประมาณท่ีกําหนดข้ึน เพ่ือแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของ  

การดําเนินการแต่ละกิจกรรมงาน หรือโครงการที่กําหนดเพ่ือให้เกิด

ความสําเร็จขององค์กร รวมทั้งความรู้ความเข้าใจหลักการจัดทําการ

บริหารจัดการ การตรวจสอบงบประมาณ การติดตามประเมินผล  

การบริหารความเส่ียง และให้คําปรึกษาแนะนําได้อย่างถูกต้อง เป็นต้น 

 

ระดับ คําอธิบายรายละเอียด 

1 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที ่3 ของตําแหน่งประเภทวิชาการ  

2 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที ่4 ของตําแหน่งประเภทวิชาการ  

3 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 5 ของตําแหน่งประเภทวิชาการ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 

 

ประเภทความรู้ความสามารถ : ความรูค้วามสามารถท่ีใชใ้นการปฏิบัติงาน รหัส : 

ความรู้ความสามารถ : การจัดทําแผนและงบประมาณ  

 

ตําแหน่งประเภทอํานวยการ 

สายงานผูต้รวจราชการกรม 

 

คํานิยาม 

 

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทําแผนงานและงบประมาณ เช่น

การกําหนดหรือวางแผนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบาย  

เพื่อแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของการดําเนินการแต่ละกิจกรรม งาน 

หรือโครงการท่ีกําหนด และมีความรู้ ความเข้าใจหลักงบประมาณ 

และการบริหารจัดการงบประมาณ รวมทั้งสามารถจัดทําตรวจสอบ 

และแก้ไขข้อผิดพลาดของงบประมาณ และให้ข้อเสนอแนะได้อย่างถูกต้อง 

เพื่อให้เกิดความสําเร็จขององค์กร 
 

ระดับ คําอธิบายรายละเอียด 

1 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที ่3 ของตําแหน่งประเภทวิชาการ  

2 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที ่4 ของตําแหน่งประเภทวิชาการ  

3 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 5 ของตําแหน่งประเภทวิชาการ  
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ประเภทความรู้ความสามารถ : ความรูค้วามสามารถท่ีใชใ้นการปฏิบัติงาน รหัส : 

ความรู้ความสามารถ : การติดตามประเมินผล 

                                

ตําแหน่งประเภทอํานวยการ 

สายงานผูต้รวจราชการกรม 

 

คํานิยาม 

 

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามผลประเมินผล โดยมุ่งเน้น  

การพัฒนากระบวนการและการสร้างคุณค่าของงานเพ่ือนําไปสู่

เป้าหมายขององค์กร เช่น การกําหนดรูปแบบ กําหนดวิธีการ เทคนิค 

และแนวทางในการวางระบบติดตามประเมินผลกิจกรรม/โครงการ 

เพ่ือเร่งรัด ติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค และดําเนินการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์และผลกระทบต่อการดําเนิน/โครงการ รวมถึง  

การจัดทํารายงานการติดตามผลการดําเนินการและรายงานการ

ดําเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายป ีเป็นต้น 
 

ระดับ คําอธิบายรายละเอียด 

1 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที ่3 ของตําแหน่งประเภทวิชาการ  

2 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที ่4 ของตําแหน่งประเภทวิชาการ  

3 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 5 ของตําแหน่งประเภทวิชาการ  
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ประเภทความรู้ความสามารถ : ความรูค้วามสามารถท่ีใชใ้นการปฏิบัติงาน รหัส : 

ความรู้ความสามารถ : การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม ้

 

ตําแหน่งประเภทอํานวยการ 

สายงานผูต้รวจราชการกรม  

 

คํานิยาม 

 

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ เช่น  

การส่งเสริมการปลูกป่า การป้องกันการบุกรุกทําลายพื้นที่ป่าไม้ 

การจัดการที่ดินป่าไม้ การวิจัยและพัฒนาด้านการป่าไม้ การจัดการ

ป่าชุมชน การอนุญาตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ เป็นต้น 
 

ระดับ คําอธิบายรายละเอียด 

1 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 3 ของตําแหน่งประเภทวิชาการ หรือ 

ตําแหน่งประเภททั่วไป  
 

2 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 4 ของตําแหน่งประเภทวิชาการ หรือ 

ตําแหน่งประเภททั่วไป  
 

3 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 5 ของตําแหน่งประเภทวิชาการ  
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คําอธิบายรายละเอียดความรูค้วามสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

ตําแหน่งประเภทวิชาการ  

 
 1. การจัดทาํนโยบายแผนยุทธศาสตร์  

2. การจัดทําแผนและงบประมาณ 

3. การติดตามประเมินผล 

4. การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม ้

5. วิชาการป่าไม้ 

6. การบริหารทรัพยากรบคุคล 

7. การเงินการคลังภาครฐั  

8. การวิเคราะห์ วิจัย และการทดสอบทางวิทยาศาสตร์และทางเทคโนโลยี 

9. การบริหารจัดการงานทั่วไป 

10. กฎหมาย  

11. การบริหารจัดการฐานข้อมูลและระบบเครือข่าย  

12. การจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ 

13. วิเทศสัมพันธ ์  

14. การตรวจสอบภายใน  

15. เศรษฐศาสตร์  

16. โสตทัศนศึกษา  

17. การเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ 
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ประเภทความรู้ความสามารถ : ความรูค้วามสามารถท่ีใชใ้นการปฏิบัติงาน รหัส : 

ความรู้ความสามารถ : การจัดทํานโยบายแผนยทุธศาสตร์  

                                 

ตําแหน่งประเภทวิชาการ 

สายงานนักวิชาการ  

(เชี่ยวชาญ) 

 

คํานิยาม 

 

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทํานโยบายแผนยุทธศาสตร์ เช่น 

การกําหนด หรือวางแผนยุทธศาสตร ์แผนกลยุทธ์ นโยบาย งบประมาณ 

โครงการ และระบบงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ นโยบาย 

และงบประมาณท่ีกําหนดข้ึน เพ่ือแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของ  

การดําเนินการแต่ละกิจกรรมงาน หรือโครงการที่กําหนดเพ่ือให้เกิด

ความสําเร็จขององค์กร รวมทั้งความรู้ความเข้าใจหลักการจัดทํา  

การบริหารจัดการ การตรวจสอบงบประมาณ การติดตามประเมินผล 

การบริหารความเส่ียง และให้คําปรึกษาแนะนําได้อย่างถูกต้อง เป็นต้น 
 

ระดับ คําอธิบายรายละเอียด 

1 มีความรู้ เรื่อง  การจัดทํานโยบายแผนยุทธศาสตร์ และสามารถนํามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

ราชการได้ 

2 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที ่1 และมีความเข้าใจในหลักการ แนวคิด  

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ เรื่อง การจัดทํานโยบายแผนยุทธศาสตร์ จนสามารถ

ถ่ายทอดได้ 

3 มีความรู้ความสามารถตามทีก่ําหนดไว้ในระดับที ่2 และมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ 

ในองค์ความรู้ เรื่อง การจัดทํานโยบายแผนยุทธศาสตร์ จนสามารถนํามาประยุกต์ใช้ให้เข้า

กับสถานการณ์  ต่าง ๆ ได้  

4 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 3 และมีความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้ 

เร่ือง การจัดทํานโยบายแผนยุทธศาสตร์ และสามารถแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน รวมทั้ง

ให้คําปรึกษาแนะนําได้  

5 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที ่4 และเป็นผู้เช่ียวชาญในองค์ความรู้ เรื่อง  

การจัดทํานโยบายแผนยุทธศาสตร์ เนื่องจากการส่ังสมประสบการณ์และองค์ความรู้ 

รวมทั้งเป็นทีป่รึกษาระดับบริหาร หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ต้องตดัสินใจแก้ไขปัญหาทาง

วิชาการที่ยากและซับซ้อนเป็นพิเศษ  
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ประเภทความรู้ความสามารถ : ความรูค้วามสามารถท่ีใชใ้นการปฏิบัติงาน รหัส : 

ความรู้ความสามารถ : การจัดทําแผนและงบประมาณ  ตําแหน่งประเภทวิชาการ 

สายงานนักวิชาการ  

(เชี่ยวชาญ) 

 

คํานิยาม 

 

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทําแผนงานและงบประมาณ เช่น

การกําหนดหรือวางแผนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบาย  

เพื่อแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของการดําเนินการแต่ละกิจกรรม งาน 

หรือโครงการท่ีกําหนด และมีความรู้ ความเข้าใจหลักงบประมาณ 

และการบริหารจัดการงบประมาณ รวมทั้งสามารถจัดทําตรวจสอบ 

และแก้ไขข้อผิดพลาดของงบประมาณ และให้ข้อเสนอแนะได้อย่างถูกต้อง 

เพื่อให้เกิดความสําเร็จขององค์กร 
 

ระดับ คําอธิบายรายละเอียด 

1 มีความรู้ เรื่อง การจัดทําแผนและงบประมาณ และสามารถนํามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

ราชการได้ 
 

2 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที ่1 และมีความเข้าใจในหลักการ แนวคิด  

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกบัองค์ความรู้ เรื่อง การจัดทําแผนและงบประมาณ จนสามารถถ่ายทอดได้ 
 

3 มีความรู้ความสามารถตามทีก่ําหนดไว้ในระดับที ่2 และมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ 

ในองค์ความรู้ เรื่อง การจัดทําแผนและงบประมาณ จนสามารถนํามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับ

สถานการณ์  ต่าง ๆ ได้  
 

4 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 3 และมีความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้ 

เร่ือง การจัดทําแผนและงบประมาณ และสามารถแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน รวมท้ังให้

คําปรึกษาแนะนําได้  
 

5 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที ่4 และเป็นผู้เช่ียวชาญในองค์ความรู้ เรื่อง  

การจัดทําแผนและงบประมาณ เนื่องจากการส่ังสมประสบการณ์และองค์ความรู้ รวมทั้ง

เป็นที่ปรึกษาระดับบริหาร หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ต้องตัดสินใจแก้ไขปัญหาทาง

วิชาการที่ยากและซับซ้อนเป็นพิเศษ  
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ประเภทความรู้ความสามารถ : ความรูค้วามสามารถท่ีใชใ้นการปฏิบัติงาน รหัส : 

ความรู้ความสามารถ : การติดตามประเมินผล  ตําแหน่งประเภทวิชาการ 

สายงานนักวิชาการ  

(เชี่ยวชาญ) 

 

คํานิยาม 

 

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามผลประเมินผล โดยมุ่งเน้น  

การพัฒนากระบวนการและการสร้างคุณค่าของงานเพ่ือนําไปสู่

เป้าหมายขององค์กร เช่น การกําหนดรูปแบบ กําหนดวิธีการ เทคนิค 

และแนวทางในการวางระบบติดตามประเมินผลกิจกรรม/โครงการ 

เพ่ือเร่งรัด ติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค และดําเนินการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์และผลกระทบต่อการดําเนิน/โครงการ รวมถึง  

การจัดทํารายงานการติดตามผลการดําเนินการและรายงานการ

ดําเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายป ีเป็นต้น 
 

ระดับ คําอธิบายรายละเอียด 

1 มีความรู้ เรื่อง การติดตามและประเมินผล และสามารถนํามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

ราชการได้ 

2 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที ่1 และมีความเข้าใจในหลักการ แนวคิด  

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ เรื่อง การติดตามและประเมินผล จนสามารถถ่ายทอดได้ 

3 มีความรู้ความสามารถตามทีก่ําหนดไว้ในระดับที ่2 และมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ 

ในองค์ความรู้ เรื่อง การติดตามและประเมินผล จนสามารถนํามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับ

สถานการณ์ต่าง ๆ ได้  

4 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 3 และมีความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้ 

เรื่อง การติดตามและประเมินผล และสามารถแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน รวมทั้งให้

คําปรึกษาแนะนําได้  

5 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที ่4 และเป็นผู้เช่ียวชาญในองค์ความรู้ เรื่อง  

การติดตามและประเมินผล เนื่องจากการส่ังสมประสบการณ์และองค์ความรู้ รวมท้ังเป็น

ที่ปรึกษาระดับบริหาร หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ต้องตัดสินใจแก้ไขปัญหาทางวิชาการท่ี

ยากและซับซ้อนเป็นพิเศษ  
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ประเภทความรู้ความสามารถ : ความรูค้วามสามารถท่ีใชใ้นการปฏิบัติงาน รหัส : 

ความรู้ความสามารถ : วิชาการป่าไม้ 

 

ตําแหน่งประเภทวิชาการ 

สายงานนักวิชาการป่าไม้

(เชี่ยวชาญ) 

 

คํานิยาม 

 

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ วิชาการป่าไม้ เช่น การศึกษา คนคว้า 

รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ทางวิชาการป่าไม้และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง

เป็นระบบ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาการป่าไม้ และการเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ สนองตอบต่อ ความต้องการ

ใช้ประโยชน์บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ทั้งในระดับประเทศและระดับ

พ้ืนที่ปฏิบัติการของหน่วยงานในสังกัด ตลอดจนองค์กรที่เกี่ยวข้อง  

เป็นต้น 
 

 

ระดับ คําอธิบายรายละเอียด 

1 มีความรู้ เรื่อง  วิชาการป่าไม้ และสามารถนํามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 
 

2 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที ่1 และมีความเข้าใจในหลักการ แนวคิด  

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ เรื่อง วิชาการป่าไม้ จนสามารถถ่ายทอดได้ 
 

3 มีความรู้ความสามารถตามทีก่ําหนดไว้ในระดับที ่2 และมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ 

ในองค์ความรู้ เรื่อง วิชาการป่าไม้ จนสามารถนํามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์  

ต่าง ๆ ได้  
 

4 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 3 และมีความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้ 

เรื่อง วิชาการป่าไม้ และสามารถแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน รวมทั้งให้คําปรึกษาแนะนําได้  
 

5 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที ่4 และเป็นผู้เช่ียวชาญในองค์ความรู้ เรื่อง  

วิชาการป่าไม้ เนื่องจากการส่ังสมประสบการณ์และองค์ความรู้ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษา

ระดับบริหาร หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ต้องตัดสินใจแก้ไขปัญหาทางวิชาการท่ียากและ

ซับซ้อนเป็นพิเศษ  
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ประเภทความรู้ความสามารถ : ความรูค้วามสามารถท่ีใชใ้นการปฏิบัติงาน รหัส : 

ความรู้ความสามารถ : การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม ้

 

ตําแหน่งประเภทวิชาการ 

สายงานนักวิชาการป่าไม้

(เชี่ยวชาญ) 

 

คํานิยาม 

 

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ เช่น  

การส่งเสริมการปลูกป่า การป้องกันการบุกรุกทําลายพื้นที่ป่าไม้ 

การจัดการที่ดินป่าไม้ การวิจัยและพัฒนาด้านการป่าไม้ การจัดการ

ป่าชุมชน การอนุญาตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ เป็นต้น 
 

 

ระดับ คําอธิบายรายละเอียด 

1 มีความรู้ เรื่อง  การบริหารจัดการทรพัยากรป่าไม้ และสามารถนํามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

ราชการได้ 
 

2 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที ่1 และมีความเข้าใจในหลักการ แนวคิด  

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ จนสามารถ

ถ่ายทอดได้ 
 

3 มีความรู้ความสามารถตามทีก่ําหนดไว้ในระดับที ่2 และมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ 

ในองค์ความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ จนสามารถนํามาประยุกต์ใช้  

ให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้  
 

4 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 3 และมีความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้ 

เรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ และสามารถแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน 

รวมทั้งให้คําปรึกษาแนะนําได้  
 

5 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที ่4 และเป็นผู้เช่ียวชาญในองค์ความรู้ เรื่อง  

การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ เนื่องจากการส่ังสมประสบการณ์และองค์ความรู้ 

รวมทั้งเป็นทีป่รึกษาระดับบริหาร หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ต้องตดัสินใจแก้ไขปัญหาทาง

วิชาการที่ยากและซับซ้อนเป็นพิเศษ  
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ประเภทความรู้ความสามารถ : ความรูค้วามสามารถท่ีใชใ้นการปฏิบัติงาน รหัส : 

ความรู้ความสามารถ : วิชาการป่าไม้ 

 

ตําแหน่งประเภทวิชาการ 

สายงานนักวิชาการป่าไม ้

 

คํานิยาม 

 

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ วิชาการป่าไม้ เช่น การศึกษา คนคว้า 

รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ทางวิชาการป่าไม้และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง

เป็นระบบ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาการป่าไม้ และการเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ สนองตอบต่อ ความต้องการ

ใช้ประโยชน์บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ทั้งในระดับประเทศและระดับ

พ้ืนที่ปฏิบัติการของหน่วยงานในสังกัด ตลอดจนองค์กรที่เกี่ยวข้อง  

เป็นต้น 
 

 

ระดับ คําอธิบายรายละเอียด 

1 มีความรู้ เรื่อง  วิชาการป่าไม้ และสามารถนํามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 
 

2 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที ่1 และมีความเข้าใจในหลักการ แนวคิด  

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ เรื่อง วิชาการป่าไม้ จนสามารถถ่ายทอดได้ 
 

3 มีความรู้ความสามารถตามทีก่ําหนดไว้ในระดับที ่2 และมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ 

ในองค์ความรู้ เรื่อง วิชาการป่าไม้ จนสามารถนํามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์  

ต่าง ๆ ได้  
 

4 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 3 และมีความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้ 

เรื่อง วิชาการป่าไม้ และสามารถแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน รวมทั้งให้คําปรึกษาแนะนําได้  
 

5 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที ่4 และเป็นผู้เช่ียวชาญในองค์ความรู้ เรื่อง  

วิชาการป่าไม้ เนื่องจากการส่ังสมประสบการณ์และองค์ความรู้ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษา

ระดับบริหาร หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ต้องตัดสินใจแก้ไขปัญหาทางวิชาการท่ียากและ

ซับซ้อนเป็นพิเศษ  
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ประเภทความรู้ความสามารถ : ความรูค้วามสามารถท่ีใชใ้นการปฏิบัติงาน รหัส : 

ความรู้ความสามารถ : การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม ้

 

ตําแหน่งประเภทวิชาการ 

สายงานนักวิชาการป่าไม ้

 

คํานิยาม 

 

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ เช่น  

การส่งเสริมการปลูกป่า การป้องกันการบุกรุกทําลายพื้นที่ป่าไม้  

การจัดการที่ดินป่าไม้ การวิจัยและพัฒนาด้านการป่าไม้ การจัดการ

ป่าชุมชน การอนุญาตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ เป็นต้น 
 

 

ระดับ คําอธิบายรายละเอียด 

1 มีความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ และสามารถนํามาใช้ในการปฏิบัติ

หน้าที่ราชการได้ 
 

2 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที ่1 และมีความเข้าใจในหลักการ แนวคิด  

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ จนสามารถ

ถ่ายทอดได้ 
 

3 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 2 ของตําแหน่งประเภทวิชาการ และมี

ความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในองค์ความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้  

จนสามารถนํามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้  
 

4 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 3 ของตําแหน่งประเภทวิชาการ และมี

ความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ และสามารถแก้ไข

ปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน รวมทั้งให้คําปรึกษาแนะนําได้  
 

5 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 4 ของตําแหน่งประเภทวิชาการ และ

เป็นผู้เช่ียวชาญในองค์ความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ เนื่องจากการส่ัง

สมประสบการณ์และองค์ความรู้ รวมท้ังเป็นที่ปรึกษาระดับบริหาร หรือปฏิบัติหน้าที่

ราชการที่ต้องตัดสินใจแก้ไขปัญหาทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนเป็นพิเศษ  
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ประเภทความรู้ความสามารถ : ความรูค้วามสามารถท่ีใชใ้นการปฏิบัติงาน รหัส : 

ความรู้ความสามารถ : การวิเคราะห์ วิจัย และทดสอบ 

ทางวิทยาศาสตร์และทางเทคโนโลยี 

ตําแหน่งประเภทวิชาการ 

สายงานนักวิทยาศาสตร ์

 

คํานิยาม 

 

มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ การวิเคราะห์ วิจัย และทดสอบทาง

วิทยาศาสตร์และทางเทคโนโลยี เช่น ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทดลอง และ

พัฒนาวิชาการด้านป่าไม้ รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพและวิชาการ

ด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้บริการตรวจพิสูจน์ เพ่ือตรวจสอบและรับรองชนิด

และคุณสมบัติไม้รวมทั้งผลิตผลป่าไม้ เป็นต้น 

 

ระดับ คําอธิบายรายละเอียด 

1 มีความรู้ เรื่อง การวิเคราะห์ วิจัย และทดสอบ ทางวิทยาศาสตร์และทางเทคโนโลยี และ

สามารถนํามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 

2 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที ่1 และมีความเข้าใจในหลักการ แนวคิด  

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ เรื่อง การวิเคราะห์ วิจัย และทดสอบทางวิทยาศาสตร์

และทางเทคโนโลยี จนสามารถถ่ายทอดได้ 

3 มีความรู้ความสามารถตามทีก่ําหนดไว้ในระดับที ่2 และมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ 

ในองค์ความรู้ เรื่อง การวิเคราะห์ วิจัย และทดสอบทางวิทยาศาสตร์และทางเทคโนโลยี 

จนสามารถนํามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้  

4 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 3 และมีความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้ 

เรื่อง การวิเคราะห์ วิจัย และทดสอบทางวิทยาศาสตร์และทางเทคโนโลยี และสามารถ

แก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน รวมทั้งให้คําปรึกษาแนะนําได้  

5 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 4 และเป็นผู้เช่ียวชาญในองค์ความรู้ 

เรื่อง การวิเคราะห์ วิจัย และทดสอบทางวิทยาศาสตร์และทางเทคโนโลยี เนื่องจากการ

ส่ังสมประสบการณ์และองค์ความรู้ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาระดับบริหาร หรือปฏิบัติหน้าที่

ราชการที่ต้องตัดสินใจแก้ไขปัญหาทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนเป็นพิเศษ  
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ประเภทความรู้ความสามารถ : ความรูค้วามสามารถท่ีใชใ้นการปฏิบัติงาน รหัส : 

ความรู้ความสามารถ : การบริหารจัดการงานทั่วไป 

 

ตําแหน่งประเภทวิชาการ 

สายงานนักจัดการงานทั่วไป 

 

คํานิยาม 

 

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทั่วไป เช่น 

ระบบงานสารบรรณ การงบประมาณ แผนงาน โครงการ การจัดสรร

การใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน และการพัสดุ เป็นต้น 

 

ระดับ คําอธิบายรายละเอียด 

1 มีความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการงานท่ัวไป และสามารถนํามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

ราชการได้ 
 

2 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที ่1 และมีความเข้าใจในหลักการ แนวคิด 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้เรื่อง  การบริหารจัดการงานทั่วไป จนสามารถถ่ายทอดได้ 
 

3 มีความรู้ความสามารถตามทีก่ําหนดไว้ในระดับที ่2 และมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้

ในองค์ความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการงานท่ัวไป จนสามารถนํามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับ

สถานการณ์ต่าง ๆ ได้  
 

4 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 3 และมีความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้ 

เรื่อง   การบริหารจัดการงานทั่วไป และสามารถแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน  รวมท้ังให้

คําปรึกษาแนะนําได้  
 

5 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 4 และเป็นผู้เช่ียวชาญในองค์ความรู้ 

เรื่อง การบริหารจัดการงานทั่วไป เนื่องจากการส่ังสมประสบการณ์และองค์ความรู้ 

รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาระดับบริหาร  หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ต้องตัดสินใจแก้ไขปัญหา

ทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนเป็นพิเศษ  
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ประเภทความรู้ความสามารถ : ความรูค้วามสามารถท่ีใชใ้นการปฏิบัติงาน รหัส : 

ความรู้ความสามารถ : การบริหารทรพัยากรบุคคล 

 

ตําแหน่งประเภทวิชาการ 

สายงานนักทรัพยากรบคุคล 

 

คํานิยาม 

 

ความรู้เรื่องการจัดการบุคลากรของหน่วยงานเพ่ือให้ได้ซ่ึงการ

บํารุงรักษา และบริหารบุคลากร เช่น การวางแผนกําลังคน การสรรหา 

การเลือกสรรและบรรจุ การบํารุงรักษา การพัฒนาบุคลากร และ  

การฝึกอบรม การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ การจ่าย

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ การบริหารผลงาน การรักษาจรรยาและ

วินัย ตลอดจนการพ้นจากงาน เป็นต้น 
 

ระดับ คําอธิบายรายละเอียด 

1 มีความรู้ เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคล และสามารถนํามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 
 

2 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที ่1 และมีความเข้าใจในหลักการ แนวคิด  

ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับองค์ความรู้ เร่ือง การบริหารทรัพยากรบุคคล จนสามารถถ่ายทอดได้ 
 

3 มีความรู้ความสามารถตามทีก่ําหนดไว้ในระดับที ่2 และมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ 

ในองค์ความรู้ เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคล จนสามารถนํามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับ

สถานการณ์ต่างๆ ได้  
 

4 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 3 และมีความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้ 

เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลและสามารถแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน รวมท้ังให้

คําปรึกษาแนะนําได้  
 

5 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 4 และเป็นผู้เช่ียวชาญในองค์ความรู้ 

เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคล เนื่องจากการสั่งสมประสบการณ์และองค์ความรู้ 

รวมทั้งเป็นทีป่รึกษาระดับบริหาร หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ต้องตดัสินใจแก้ไขปัญหาทาง

วิชาการที่ยากและซับซ้อนเป็นพิเศษ  
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ประเภทความรู้ความสามารถ : ความรูค้วามสามารถท่ีใชใ้นการปฏิบัติงาน รหัส : 

ความรู้ความสามารถ : กฎหมาย 

 

ตําแหน่งประเภทวิชาการ 

สายงานนิติกร 

 

คํานิยาม 

 

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่า

สงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสวนป่า กฎหมายว่าด้วยเล่ือยโซ่ยนต์ 

และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง กระบวนการและกฎหมายต่างๆ ในการ

ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย เช่น การสืบสวนสอบสวน การทําสํานวน

สอบสวน การตรวจสอบสํานวนสอบสวน การช่ังน้ําหนักพยาน 

พิจารณา วินิจฉัยปัญหากฎหมาย ร่าง พิจารณาตรวจร่างกฎหมาย 

กฎระเบียบ ข้อบังคับสัญญาต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง การใช้กฎหมาย  

การให้คําปรึกษา การตีความ และความเห็นเก่ียวกับกฎหมาย เป็นต้น  

 

 

ระดับ คําอธิบายรายละเอียด 

1 มีความรู้ เรื่อง  กฎหมาย และสามารถนํามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 
 

2 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที ่1 และมีความเข้าใจในหลักการ แนวคิด 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ เรื่อง กฎหมาย จนสามารถถ่ายทอดได้ 
 

3 มีความรู้ความสามารถตามทีก่ําหนดไว้ในระดับที ่2 และมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้

ในองค์ความรู้ เรื่อง กฎหมาย จนสามารถนํามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้  
 

4 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 3 และมีความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้ 

เรื่อง   กฎหมาย และสามารถแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน  รวมทั้งให้คําปรึกษาแนะนําได้  
 

5 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 4 และเป็นผู้เช่ียวชาญในองค์ความรู้ 

เรื่อง กฎหมาย เนื่องจากการส่ังสมประสบการณ์และองค์ความรู้ รวมท้ังเป็นที่ปรึกษา

ระดับบริหาร  หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ต้องตัดสินใจแก้ไขปัญหาทางวิชาการท่ียากและ

ซับซ้อนเป็นพิเศษ  
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ประเภทความรู้ความสามารถ : ความรูค้วามสามารถท่ีใชใ้นการปฏิบัติงาน รหัส : 

ความรู้ความสามารถ : การจัดทํานโยบายแผนยทุธศาสตร์   

                              

ตําแหน่งประเภทวิชาการ 

สายงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 

คํานิยาม 

 

ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดทํานโยบายแผนยุทธศาสตร์ เช่น 

การกําหนด  หรือวางแผนยุทธศาสตร์  แผนกลยุท ธ์  นโยบาย 

งบประมาณ โครงการ และระบบงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  
กลยุทธ์ นโยบาย และงบประมาณที่กําหนดข้ึน เพ่ือแสดงให้เห็นถึง
รายละเอียดของการดําเนินการแต่ละกิจกรรม งาน หรือโครงการท่ี
กําหนดเพื่อให้เกิดความสําเร็จขององค์กร รวมท้ังความรู้ความเข้าใจ
หลักการจัดทํา การบริหารจัดการ การตรวจสอบงบประมาณ การติดตาม
ประเมินผล การบริหารความเสี่ยง และให้คําปรึกษาแนะนําได้อย่าง
ถูกต้อง เป็นต้น 

 

ระดับ คําอธิบายรายละเอียด 

1 มีความรู ้เรื่อง การจัดทํานโยบายแผนยุทธศาสตร์ และสามารถนํามาใช้ในการปฏิบตัิหน้าที่

ราชการได้ 

2 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 1 และมีความเข้าใจในหลักการ แนวคิด 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ เรื่อง การจัดทํานโยบายแผนยุทธศาสตร์ จนสามารถ

ถ่ายทอดได้ 

3 มีความรู้ความสามารถตามทีก่ําหนดไว้ในระดับที ่2 และมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้

ในองค์ความรู้ เรื่อง การจัดทํานโยบายแผนยุทธศาสตร์ จนสามารถนํามาประยุกต์ใช้ให้เข้า

กับสถานการณ์ต่างๆ ได้  

4 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 3 และมีความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้ 

เรื่อง การจัดทํานโยบายแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ และสามารถแก้ไขปัญหาที่

ยุ่งยากซับซ้อน รวมทั้งให้คําปรึกษาแนะนําได้  

5 มีความรู้ความสามารถตามท่ีกําหนดไว้ในระดับที่ 4 และเป็นผู้เช่ียวชาญในองค์ความรู้ 

เรื่อง การจัดทํานโยบายแผนยุทธศาสตร์ เนื่องจากการส่ังสมประสบการณ์และองค์ความรู้ 

รวมทั้งเป็นทีป่รึกษาระดับบริหาร หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ต้องตดัสินใจแก้ไขปัญหาทาง

วิชาการที่ยากและซับซ้อนเป็นพิเศษ  
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ประเภทความรู้ความสามารถ : ความรูค้วามสามารถท่ีใชใ้นการปฏิบัติงาน รหัส : 

ความรู้ความสามารถ : การจัดทําแผนและงบประมาณ ตําแหน่งประเภทวิชาการ 

สายงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 

คํานิยาม 

 

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทําแผนงานและงบประมาณ เช่น
การกําหนดหรือวางแผนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบาย  เพื่อ
แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของการดําเนินการแต่ละกิจกรรม งาน 

หรือโครงการท่ีกําหนด และมีความรู้ ความเข้าใจหลักงบประมาณ 

และการบริหารจัดการงบประมาณ รวมทั้งสามารถจัดทําตรวจสอบ 

และแก้ไขข้อผิดพลาดของงบประมาณ และให้ข้อเสนอแนะได้อย่างถูกต้อง 
เพื่อให้เกิดความสําเร็จขององค์กร 

 

ระดับ คําอธิบายรายละเอียด 

1 มีความรู้ เรื่อง การจัดทําแผนและงบประมาณ และสามารถนํามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

ราชการได้ 
 

2 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 1 และมีความเข้าใจในหลักการ แนวคิด 

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ เรื่อง การจัดทําแผนและงบประมาณ จนสามารถ

ถ่ายทอดได้ 
 

3 มีความรู้ความสามารถตามทีก่ําหนดไว้ในระดับที ่2 และมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้

ในองค์ความรู้ เรื่อง การจัดทําแผนและงบประมาณ จนสามารถนํามาประยุกต์ใช้ให้เข้า

กับสถานการณ์ต่างๆ ได้  
 

4 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 3 และมีความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้ 

เรื่อง การจัดทําแผนและงบประมาณ และสามารถแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน รวมท้ังให้

คําปรึกษาแนะนําได้  
 

5 มีความรู้ความสามารถตามท่ีกําหนดไว้ในระดับที่ 4 และเป็นผู้เช่ียวชาญในองค์ความรู้ 

เรื่อง การจัดทําแผนและงบประมาณ เนื่องจากการสั่งสมประสบการณ์และองค์ความรู้ 

รวมทั้งเป็นทีป่รึกษาระดับบริหาร หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ต้องตดัสินใจแก้ไขปัญหาทาง

วิชาการที่ยากและซับซ้อนเป็นพิเศษ  
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ประเภทความรู้ความสามารถ : ความรูค้วามสามารถท่ีใชใ้นการปฏิบัติงาน รหัส : 

ความรู้ความสามารถ : การติดตามประเมินผล ตําแหน่งประเภทวิชาการ 

สายงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 

คํานิยาม 

 

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทํานโยบายแผนยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ  และการติดตามประเมินผล เช่น การกําหนด หรือ
วางแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ นโยบาย งบประมาณ โครงการ 
และระบบงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ นโยบาย และ
งบประมาณที่กําหนดข้ึน  เพ่ือแสดงให้ เห็นถึงรายละเอียดของ  
การดําเนินการแต่ละกิจกรรม งาน หรือโครงการท่ีกําหนดเพื่อให้เกิด
ความสําเร็จขององค์กร รวมทั้งความรู้ความเข้าใจหลักการจัดทํา  
การบริหารจัดการ การตรวจสอบงบประมาณ การติดตามประเมินผล 

การบริหารความเส่ียง และให้คําปรึกษาแนะนําได้อย่างถูกต้อง เป็นต้น 
 

ระดับ คําอธิบายรายละเอียด 

1 มีความรู้ เรื่อง การติดตามและประเมินผล และสามารถนํามาใช้ในการปฏิบตัิหน้าทีร่าชการได้ 

2 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 1 และมีความเข้าใจในหลักการ แนวคิด 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ เรื่อง การติดตามและประเมินผล จนสามารถถ่ายทอดได้ 

3 มีความรู้ความสามารถตามทีก่ําหนดไว้ในระดับที ่2 และมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้

ในองค์ความรู้ เรื่อง การติดตามและประเมินผล จนสามารถนํามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับ

สถานการณ์ต่างๆ ได้  

4 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 3 และมีความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้ 

เรื่อง การติดตามและประเมินผล และสามารถแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน รวมทั้งให้

คําปรึกษาแนะนําได้  

5 มีความรู้ความสามารถตามท่ีกําหนดไว้ในระดับที่ 4 และเป็นผู้เช่ียวชาญในองค์ความรู้ 

เรื่อง การติดตามและประเมินผล เนื่องจากการสั่งสมประสบการณ์และองค์ความรู้ 

รวมทั้งเป็นทีป่รึกษาระดับบริหาร หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ต้องตดัสินใจแก้ไขปัญหาทาง

วิชาการที่ยากและซับซ้อนเป็นพิเศษ  
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ประเภทความรู้ความสามารถ : ความรูค้วามสามารถท่ีใชใ้นการปฏิบัติงาน รหัส : 

ความรู้ความสามารถ : การบริหารจัดการฐานข้อมลูและ 

                                ระบบเครือข่าย 

ตําแหน่งประเภทวิชาการ 

สายงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 

คํานิยาม 

 

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการฐานข้อมูลและระบบ

เครือข่าย เช่น การวางแผนระบบการจัดเก็บและการใช้ข้อมูล การ

บริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ ด้าน Hardware Software ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ เป็นต้น 
 

ระดับ คําอธิบายรายละเอียด 

1 มีความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการฐานข้อมูลและระบบเครือข่าย และสามารถนํามาใช้ใน

การปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 
 

2 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที ่1 และมีความเข้าใจในหลักการ แนวคิด 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการฐานข้อมูลและระบบเครือข่าย  

จนสามารถถ่ายทอดได้ 
 

3 มีความรู้ความสามารถตามทีก่ําหนดไว้ในระดับที ่2 และมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้

ในองค์ความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการฐานข้อมูลและระบบเครือข่าย จนสามารถนํามา

ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้  
 

4 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 3 และมีความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้ 

เรื่อง   การบริหารจัดการฐานข้อมูลและระบบเครือข่าย และสามารถแก้ไขปัญหาทียุ่่งยาก

ซับซ้อน รวมทั้งให้คําปรึกษาแนะนําได้  
 

5 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 4 และเป็นผู้เช่ียวชาญในองค์ความรู้

เรื่อง การบริหารจัดการฐานข้อมูลและระบบเครือข่าย เนื่องจากการส่ังสมประสบการณ์

และองค์ความรู้ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาระดับบริหาร  หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ต้อง

ตัดสินใจแก้ไขปัญหาทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนเป็นพิเศษ  
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ประเภทความรู้ความสามารถ : ความรูค้วามสามารถท่ีใชใ้นการปฏิบัติงาน รหัส : 

ความรู้ความสามารถ : การเงินการคลังภาครัฐ 

 

ตําแหน่งประเภทวิชาการ 

สายงานนักวิชาการเงินและบัญชี 

 

คํานิยาม 

 

ความ รู้  ความ เข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ ก าร เงิน ก ารค ลั งภ าค รั ฐ  เช่ น 

การงบประมาณ การบัญชี การเบิกจ่ายงบประมาณและการบริหาร

ทรัพยากรให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และสามารถนํามาใช้ใน

การปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้องครบถ้วน เป็นต้น 

 

ระดับ คําอธิบายรายละเอียด 

1 มีองค์ความรู้ เรื่อง การเงินการคลังภาครัฐ และสามารถนํามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

ราชการได้ 
 

2 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที ่1 และมีความเข้าใจในหลักการ แนวคิด 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ เรื่อง การเงินการคลังภาครัฐ จนสามารถถ่ายทอดได้ 
 

3 มีความรู้ความสามารถตามทีก่ําหนดไว้ในระดับที ่2 และมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ 

ในองค์ความรู้ เรื่อง การเงินการคลังภาครัฐ จนสามารถนํามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับ

สถานการณ์ต่าง ๆ ได้  
 

4 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 3 และมีความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้ 

เรื่อง   การเงินการคลังภาครัฐ และสามารถแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน  รวมทั้งให้

คําปรึกษาแนะนําได้  
 

5 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 4 และเป็นผู้เช่ียวชาญในองค์ความรู้ 

เรื่อง การเงินการคลังภาครัฐ เนื่องจากการส่ังสมประสบการณ์และองค์ความรู้ รวมทั้ง

เป็นที่ปรึกษาระดับบริหาร หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ต้องตัดสินใจแก้ไขปัญหาทาง

วิชาการที่ยากและซับซ้อนเป็นพิเศษ  
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ประเภทความรู้ความสามารถ : ความรูค้วามสามารถท่ีใชใ้นการปฏิบัติงาน รหัส : 

ความรู้ความสามารถ : การจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ ตําแหน่งประเภทวิชาการ 

สายงานนักวิชาการพสัดุ 

 

คํานิยาม 

 

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ  

เช่น กฎระเบียบ ข้ันตอน และวิธีการปฏิบัติ ในการจัดหาหรือการ

ควบคุมและจําหน่ายพัสดุ หรือการดูแลบํารุงรักษาอาคารสถานที่ 

และยานพาหนะ เป็นต้น 

 

ระดับ คําอธิบายรายละเอียด 

1 มีองค์ความรู้ เรื่อง การจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ  และสามารถนํามาใช้ในการ

ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 
 

2 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 1 และมีความเข้าใจในหลักการ แนวคิด 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ เรื่อง การจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ จนสามารถ

ถ่ายทอดได้ 
 

3 มีความรู้ความสามารถตามทีก่ําหนดไว้ในระดับที ่2 และมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ 

ในองค์ความรู้ เรื่อง การจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ จนสามารถนํามาประยุกต์ใช้

ให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้  
 

4 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 3 และมีความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้ 

เรื่อง การจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ และสามารถแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน  

รวมทั้งให้คําปรึกษาแนะนําได้  
 

5 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 4 และเป็นผู้เช่ียวชาญในองค์ความรู้ 

เรื่อง การจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ เนื่องจากการส่ังสมประสบการณ์และองค์

ความรู้ รวมท้ังเป็นที่ปรึกษาระดับบริหาร หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ต้องตัดสินใจแก้ไข

ปัญหาทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนเป็นพิเศษ  
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ประเภทความรู้ความสามารถ : ความรูค้วามสามารถท่ีใชใ้นการปฏิบัติงาน รหัส : 

ความรู้ความสามารถ : วิเทศสัมพันธ ์

 

ตําแหน่งประเภทวิชาการ 

สายงานนักวิเทศสัมพันธ ์

 

คํานิยาม 

 

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ เช่น ติดต่อประสานงาน

กับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกกรม ต่างประเทศ และ

หน่วยงานราชการในต่างประเทศ องค์กร การติดต่อประสานงานกับ

องค์กรระหว่างประเทศในการประสานงานความร่วมมือ การเดินทาง

เยือนระหว่างกัน การประชุม การฝึกอบรม การศึกษาต่อต่างประเทศ 

การแปลเอกสาร ร่างหนังสือโต้ตอบภาษาต่างประเทศ เป็นต้น 

 

ระดับ คําอธิบายรายละเอียด 

1 มีความรู้ เรื่อง  วิเทศสัมพันธ์ และสามารถนํามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 
 

2 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที ่1 และมีความเข้าใจในหลักการ แนวคิด 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ เรื่อง วิเทศสัมพันธ์ จนสามารถถ่ายทอดได้ 
 

3 มีความรู้ความสามารถตามทีก่ําหนดไว้ในระดับที ่2 และมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้

ในองค์ความรู้ เรื่อง วิเทศสัมพันธ์ จนสามารถนํามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง 

ๆ ได้  
 

4 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 3 และมีความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้ 

เรื่อง  วิเทศสัมพันธ์ และสามารถแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน รวมทั้งให้คําปรึกษาแนะนําได้  
 

5 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 4 และเป็นผู้เช่ียวชาญในองค์ความรู้ 

เรื่อง วิเทศสัมพันธ์ เนื่องจากการส่ังสมประสบการณ์และองค์ความรู้ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษา

ระดับบริหาร หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ต้องตัดสินใจแก้ไขปัญหาทางวิชาการท่ียากและ

ซับซ้อนเป็นพิเศษ  
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ประเภทความรู้ความสามารถ : ความรูค้วามสามารถท่ีใชใ้นการปฏิบัติงาน รหัส : 

ความรู้ความสามารถ : การตรวจสอบภายใน 

 

ตําแหน่งประเภทวิชาการ 

สายงานนักวิชาการตรวจสอบภายใน 

 

คํานิยาม 

 

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี ประเภทและ

กระบวนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน การประเมินระบบการ

ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง รวมถึงระบบการกํากับดูแล

กิจการที่ดี  เป็นต้น 

 

ระดับ คําอธิบายรายละเอียด 

1 มีความรู้ เรื่อง  การตรวจสอบภายใน และสามารถนํามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 
 

2 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที ่1 และมีความเข้าใจในหลักการ แนวคิด  

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ เรื่อง การตรวจสอบภายใน จนสามารถถ่ายทอดได้ 
 

3 มีความรู้ความสามารถตามทีก่ําหนดไว้ในระดับที ่2 และมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ 

ในองค์ความรู้ เรื่อง การตรวจสอบภายใน จนสามารถนํามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับ

สถานการณ์ต่างๆ ได้  
 

4 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 3 และมีความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้ 

เรื่อง   การตรวจสอบภายใน และสามารถแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน รวมทั้งให้คําปรึกษา

แนะนําได้  
 

5 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 4 และเป็นผู้เช่ียวชาญในองค์ความรู้ 

เรื่อง การตรวจสอบภายใน เนื่องจากการส่ังสมประสบการณ์และองค์ความรู้ รวมทั้งเป็น

ที่ปรึกษาระดับบริหาร  หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ต้องตัดสินใจแก้ไขปัญหาทางวิชาการที่

ยากและซับซ้อนเป็นพิเศษ  
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ประเภทความรู้ความสามารถ : ความรูค้วามสามารถท่ีใชใ้นการปฏิบัติงาน รหัส : 

ความรู้ความสามารถ : เศรษฐศาสตร์ 

 

ตําแหน่งประเภทวิชาการ 

สายงานเศรษฐกร 

 

คํานิยาม 

 

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ เช่น การประเมินมูลค่า  

ทางเศรษฐศาสตร์ แบบจําลองทางเศรษฐศาสตร์ การประยุกต์ 

ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานของ

หน่วยงานและองค์กรได้ เป็นต้น 

 

ระดับ คําอธิบายรายละเอียด 

1 มีความรู้ เรื่อง เศรษฐศาสตร์ และสามารถนํามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 
 

2 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที ่1 และมีความเข้าใจในหลักการ แนวคิด 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ เรื่อง เศรษฐศาสตร์ จนสามารถถ่ายทอดได้ 
 

3 มีความรู้ความสามารถตามทีก่ําหนดไว้ในระดับที ่2 และมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้

ในองค์ความรู้ เรื่อง เศรษฐศาสตร์ จนสามารถนํามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง 

ๆ ได้  
 

4 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 3 และมีความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้ 

เรื่อง เศรษฐศาสตร์ และสามารถแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน รวมทั้งให้คําปรกึษาแนะนําได้  
 

5 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 4 และเป็นผู้เช่ียวชาญในองค์ความรู้ 

เรื่อง เศรษฐศาสตร์ เนื่องจากการส่ังสมประสบการณ์และองค์ความรู้ รวมทั้งเป็นที่

ปรึกษาระดับบริหาร  หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ต้องตัดสินใจแก้ไขปัญหาทางวิชาการท่ี

ยากและซับซ้อนเป็นพิเศษ  
 

 

 
 

 

 



 

47 

 

ประเภทความรู้ความสามารถ : ความรูค้วามสามารถท่ีใชใ้นการปฏิบัติงาน รหัส : 

ความรู้ความสามารถ : โสตทัศนศึกษา ตําแหน่งประเภทวิชาการ 

สายงานนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

 

คํานิยาม 

 

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโสตทัศนศึกษาเช่น การรวบรวมข้อมูล

ทางวิชาการมาดัดแปลงและเผยแพร่ในรูปของโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ 

การเลือกใช้เทคนิคหรืออุปกรณ์ในการบรรยาย การประชุม การ

ฝึกอบรม และนิทรรศการผลการปฏิบัติงานตามโครงการ และ

แผนงานของส่วนราชการต่าง ๆ การควบคุมการใช้ จัดหา และเก็บรักษา

โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น 

 

ระดับ คําอธิบายรายละเอียด 

1 มีความรู้ เรื่อง โสตทัศนศึกษา และสามารถนํามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 
 

2 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 1 และมีความเข้าใจในหลักการ แนวคิด  

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ เรื่อง โสตทัศนศึกษา จนสามารถถ่ายทอดได้ 
 

3 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 2 และมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่อง

แท้ในองค์ความรู้ เรื่อง โสตทัศนศึกษา จนสามารถนํามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์

ต่าง ๆ ได้  
 

4 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 3 และมีความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้ 

เรื่อง โสตทัศนศึกษา และสามารถแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน  รวมทั้งให้คําปรึกษา

แนะนําได้  
 

5 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 4 และเป็นผู้เช่ียวชาญในองค์ความรู้ 

เรื่อง โสตทัศนศึกษา เนื่องจากการส่ังสมประสบการณ์และองค์ความรู้ รวมทั้งเป็นที่

ปรึกษาระดับบริหาร  หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ต้องตัดสินใจแก้ไขปัญหาทางวิชาการท่ี

ยากและซับซ้อนเป็นพิเศษ  
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ประเภทความรู้ความสามารถ : ความรูค้วามสามารถท่ีใชใ้นการปฏิบัติงาน รหัส : 

ความรู้ความสามารถ :  การเผยแพร่และ 

                                การประชาสัมพันธ ์

ตําแหน่งประเภทวิชาการ 

สายงานนักวิชาการเผยแพร่ 

 

คํานิยาม 

 

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ เช่น 

กระบวนการในการเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดการ

รับรู้ การเข้าใจ สร้างภาพลักษณ์อันเกิดประโยชน์ที่ดีต่อองค์กร  

การเขียนข่าว บทความ สารคดี การผลิตส่ือ การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
 

ระดับ คําอธิบายรายละเอียด 

1 มีความรู้ เรื่อง การเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ และสามารถนํามาใช้ในการปฏิบัติ

หน้าที่ราชการได้ 
 

2 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 1 และมีความเข้าใจในหลักการ 

แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ เรื่อง การเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์  

จนสามารถถ่ายทอดได้ 
 

3 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 2 และมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่อง

แท้ในองค์ความรู้ เรื่อง การเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ จนสามารถนํามาประยุกต์ 

ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้  
 

4 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 3 และมีความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้ 

เรื่อง การเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ และสามารถแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน  

รวมทั้งให้คําปรึกษาแนะนําได้  
 

5 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 4 และเป็นผู้เช่ียวชาญในองค์ความรู้ 

เรื่อง การเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ เนื่องจากการส่ังสมประสบการณ์และองค์

ความรู้ รวมท้ังเป็นที่ปรึกษาระดับบริหาร  หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ต้องตัดสินใจแก้ไข

ปัญหาทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนเป็นพิเศษ  
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คําอธิบายรายละเอียดความรูค้วามสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

ตําแหน่งประเภททั่วไป 

 

1. ธุรการ การเงิน และพัสดุ 

2. การเงินการคลังภาครัฐ 

3. การจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ 

4. สถิติการป่าไม้  

5. การเผยแพร่และประชาสัมพันธ ์

6. ปฏิบตัิการป่าไม ้
7. วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์  

8. การใช้และการบํารุงรักษาเครื่องจักรกล  

9. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

10. การถ่ายภาพ  

11. การสํารวจ   
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ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 

ประเภทความรู้ความสามารถ : ความรูค้วามสามารถท่ีใชใ้นการปฏิบัติงาน รหัส : 

ความรู้ความสามารถ : ธรุการ การเงิน และพัสดุ 

 

ตําแหน่งประเภทท่ัวไป 

สายงานเจ้าพนักงานธรุการ 

 

คํานิยาม 

 

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรการ การเงิน และพัสดุ เช่น การพิมพ์

หนังสือราชการ การรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  การร่างโต้ตอบ

หนังสือราชการ การรับ-ส่ง จัดเก็บหนังสือและเอกสาร การจัดประชุม 

และจดรายงานการประชุม การงบประมาณ  การเงิน การจัดซ้ือจัดจ้าง 

และการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นต้น 
 

ระดับ คําอธิบายรายละเอียด 

1 มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง ธุรการ การเงิน และพัสดุพ้ืนฐานในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
 

2 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 1 และมีความรู้ เรื่อง ธุรการ การเงิน 

และพัสดุ และมีประสบการณ์หรือความชํานาญงานในองค์ความรู้ดังกล่าว  
 

3 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 2 และมีความรู้ เรื่อง ธุรการ การเงิน 

และพัสดุ และมีประสบการณ์หรือความชํานาญงานในระดับสูงในองค์ความรู้ดังกล่าว  
 

4 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 3 และมีความรู้ เรื่อง ธุรการ การเงิน 

และพัสดุ และมีประสบการณ์หรือความชํานาญงานในระดับสูงมากจนได้รับการยอมรับ

ในระดับชาติ  
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ประเภทความรู้ความสามารถ : ความรูค้วามสามารถท่ีใชใ้นการปฏิบัติงาน รหัส : 

ความรู้ความสามารถ : การเงินการคลังภาครัฐ 

 

ตําแหน่งประเภทท่ัวไป 

สายงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

 

คํานิยาม 

 

ความรู้  ความ เข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ การ เงินการค ลั งภาครั ฐ  เช่ น 

การงบประมาณ  การบัญ ชี  การจัด ซ้ือจัด จ้าง การเบิก จ่าย

งบประมาณและการบริหารทรัพยากรให้เป็นไปตามนโยบายของ

รัฐบาล และสามารถนํามาใช้ในการปฏิบั ติงานในหน้าที่ความ

รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นต้น 

 

ระดับ คําอธิบายรายละเอียด 

1 มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การเงินการคลังภาครัฐ พ้ืนฐานในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
 

2 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 1 และมีความรู้ เรื่อง การเงินการคลัง

ภาครัฐ และมีประสบการณ์หรือความชํานาญงานในองค์ความรู้ดังกล่าว  
 

3 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 2 และมีความรู้ เรื่อง การเงินการคลัง

ภาครัฐ และมีประสบการณ์หรือความชํานาญงานในระดับสูงในองค์ความรู้ดังกล่าว  
 

4 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 3 และมีความรู้ เรื่อง การเงินการคลัง

ภาครัฐ และมีประสบการณ์หรือความชํานาญงานในระดับสูงมาก จนได้รับการยอมรับใน

ระดับชาติ  
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ประเภทความรู้ความสามารถ : ความรูค้วามสามารถท่ีใชใ้นการปฏิบัติงาน รหัส : 

ความรู้ความสามารถ : การจัดซื้อจัดจ้างและ 

                                กฎระเบียบพัสดุ 

ตําแหน่งประเภทท่ัวไป 

สายงานเจ้าพนักงานพัสดุ 

 

คํานิยาม 

 

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง การจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบ

พัสดุ เช่น กฎระเบียบ ข้ันตอน และวิธีการปฏิบัติ ในการจัดหา หรือ

การควบคุมและจําหน่ายพัสดุ หรือการดูแลบํารุงรักษาอาคาร

สถานที่ และยานพาหนะ เป็นต้น 

 

ระดับ คําอธิบายรายละเอียด 

1 มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ พ้ืนฐานในการปฏิบัติ

หน้าที่ราชการ  
 

2 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 1 และมีความรู้ เรื่อง การจัดซ้ือจัดจ้าง

และกฎระเบียบพัสดุ และมีประสบการณ์หรือความชํานาญงานในองค์ความรู้ดังกล่าว  
 

3 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 2 และมีความรู้ เรื่อง การจัดซ้ือจัดจ้าง

และกฎระเบียบพัสดุ และมีประสบการณ์หรือความชํานาญงานในระดับสูงในองค์ความรู้

ดังกล่าว  
 

4 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 3 และมีความรู้ เรื่อง การจัดซ้ือจัดจ้าง

และกฎระเบียบพัสดุ และมีประสบการณ์หรือความชํานาญงานในระดับสูงมาก จนได้รับ

การยอมรับในระดับชาติ  
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ประเภทความรู้ความสามารถ : ความรูค้วามสามารถท่ีใชใ้นการปฏิบัติงาน รหัส : 

ความรู้ความสามารถ : สถิติการป่าไม้ 

 

ตําแหน่งประเภทท่ัวไป 

สายงานเจ้าพนักงานสถิติ 

 

คํานิยาม 

 

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทําสถิติ เช่น การเก็บรวบรวม

ข้อมูลสถิติ การตรวจสอบความแนบนัยและความสมบูรณ์ของข้อมูล

สถิติ การลงรายการตารางและจัดทําตารางรายงานสถิติ การจัดทํา

รายงานสถิติ จัดทําทะเบียนแบบ ช่วยในการจัดทําแผนที่เพื่องานสถิติ 

เป็นต้น 
 

ระดับ คําอธิบายรายละเอียด 

1 มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง สถิติการป่าไม้ พ้ืนฐานในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  

2 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 1 และมีความรู้ เรื่อง สถิติการป่าไม้ 

และมีประสบการณ์หรือความชํานาญงานในองค์ความรู้ดังกล่าว 
 

3 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 2 และมีความรู้ เรื่อง สถิติการป่าไม้ 

และมีประสบการณ์หรือความชํานาญงานในระดับสูงในองค์ความรู้ดังกล่าว  

4 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 3 และมีความรู้ เรื่อง สถิติการป่าไม้ 

และมีประสบการณ์หรือความชํานาญงานในระดับสูงมากจนได้รับการยอมรับใน

ระดับชาติ  
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ประเภทความรู้ความสามารถ : ความรูค้วามสามารถท่ีใชใ้นการปฏิบัติงาน รหัส : 

ความรู้ความสามารถ : การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

 

ตําแหน่งประเภทท่ัวไป 

สายงานเจ้าพนักงานเผยแพร่

และประชาสมัพันธ ์

 

คํานิยาม 

 

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่ือสารและสารสนเทศ เช่น การ

เผยแพร่ข่าวสาร การส่ือสารและสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ การ

บํารุงและรักษาเครื่องมือส่ือสาร การรหัส  การใช้นามเรียกขาน การ

ขยาย ข่ายการส่ือสาร  การใช้ระบบสารสน เทศ  การใช้ วิทยุ

โทรคมนาคม การดําเนินการด้านวิทยุกระจายเสียง และเครื่องมือ

ส่ือสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

 

ระดับ คําอธิบายรายละเอียด 

1 มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การส่ือสารและสารสนเทศพื้นฐานในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
 

2 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 1 และมีความรู้ เรื่อง การสื่อสารและ

สารสนเทศ และมีประสบการณ์หรือความชํานาญงานในองค์ความรู้ดังกล่าว  
 

3 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 2 และมีความรู้ เรื่อง การส่ือสารและ

สารสนเทศ และมีประสบการณ์หรือความชํานาญงานในระดับสูงในองค์ความรู้ดังกล่าว  
 

4 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 3 และมีความรู้ เรื่อง การสื่อสารและ

สารสนเทศ และมีประสบการณ์หรือความชํานาญงานในระดับสูงมาก จนได้รับการ

ยอมรับในระดับชาติ  
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ประเภทความรู้ความสามารถ : ความรูค้วามสามารถท่ีใชใ้นการปฏิบัติงาน รหัส : 

ความรู้ความสามารถ : ปฏิบัติการป่าไม้ 

 

ตําแหน่งประเภทท่ัวไป 

สายงานเจ้าพนักงานป่าไม้ 

 

คํานิยาม 

 

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ปฏิบัติการป่าไม้ เช่น การส่งเสริม  

การปลูกป่า การป้องกันการบุกรุกทําลายพื้นที่ป่าไม้ การจัดการ

ที่ดินป่าไม้ การวิจัยและพัฒนาด้านการป่าไม้ การจัดการป่าชุมชน 

การอนุญาตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ เป็นต้น 

 
 

ระดับ คําอธิบายรายละเอียด 

1 มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง ปฏิบัติการป่าไม้ พ้ืนฐานในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
 

2 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 1 และมีความรู้ เรื่อง ปฏิบัติการป่าไม้ 

และมีประสบการณ์หรือความชํานาญงานในองค์ความรู้ดังกล่าว  
 

3 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 2 และมีความรู้ เรื่อง ปฏิบัติการป่าไม้ 

และมีประสบการณ์หรือความชํานาญงานในระดับสูงในองค์ความรู้ดังกล่าว  
 

4 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 3 และมีความรู้ เรื่อง ปฏิบัติการป่าไม้ 

และมีประสบการณ์หรือความชํานาญงานในระดับสูงมาก    จนได้รับการยอมรับใน

ระดับชาติ  
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ประเภทความรู้ความสามารถ : ความรูค้วามสามารถท่ีใชใ้นการปฏิบัติงาน รหัส : 

ความรู้ความสามารถ : วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 

 

ตําแหน่งประเภทท่ัวไป 

สายงานนายช่างศิลป ์

 

คํานิยาม 

 

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ เช่น 

จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม การพิมพ์ภาพ การถ่ายภาพ 

มัณฑนศิลป์ อุตสาหกรรมศิลป์ พาณิชย์ศิลป์ การออกแบบ เป็นต้น  
 

ระดับ คําอธิบายรายละเอียด 

1 มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์พ้ืนฐานในการปฏิบัติหน้าที่

ราชการ  
 

2 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 1 และมีความรู้ เรื่อง วิจิตรศิลป์และ

ประยุกต์ศิลป์ และมีประสบการณ์หรือความชํานาญงานในองค์ความรู้ดังกล่าว  
 

3 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 2 และมีความรู้ เรื่อง วิจิตรศิลป์และ

ประยุกต์ศิลป์ และมีประสบการณ์หรือความชํานาญงานในระดับสูงในองค์ความรู้ดังกล่าว  
 

4 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 3 และมีความรู้ เรื่อง วิจิตรศิลป์และ

ประยุกต์ศิลป์ และมีประสบการณ์หรือความชํานาญงานในระดับสูงมากจนได้รับการ

ยอมรับในระดับชาติ  
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ประเภทความรู้ความสามารถ : ความรูค้วามสามารถท่ีใชใ้นการปฏิบัติงาน รหัส : 

ความรู้ความสามารถ : การใช้และการบํารุงรักษา 

                                เครื่องจักรกล 

ตําแหน่งประเภทท่ัวไป 

สายงานนายช่างเครื่องกล 

 

คํานิยาม 

 

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้และบํารุงรักษาเครื่องจักรกล เช่น 

ระบบกลไกของเครื่องกล  เครื่องจักรกล  เครื่องยนต์  รวมถึง

ส่วนประกอบ การใช้งาน การปรับปรุงแก้ไข การซ่อมบํารุงดูแลรักษา 

การวางแผน และการซ่อมบํารุง เป็นต้น 

 

ระดับ คําอธิบายรายละเอียด 

1 มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การใช้และการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลพ้ืนฐานในการปฏิบัติ

หน้าที่ราชการ  
 

2 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 1 และมีความรู้ เรื่อง การใช้และการ

บํารุงรักษาเครื่องจักรกล และมีประสบการณ์หรือความชํานาญงานในองค์ความรู้

ดังกล่าว  
 

3 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 2 และมีความรู้ เรื่อง การใช้และการ

บํารุงรักษาเครื่องจักรกล และมีประสบการณ์หรือความชํานาญงานในระดับสูงในองค์

ความรู้ดังกล่าว  
 

4 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 3 และมีความรู้ เรื่อง การใช้และการ

บํารุงรักษาเครื่องจักรกล และมีประสบการณ์หรือความชํานาญงานในระดับสูงมาก จน

ได้รับการยอมรับในระดับชาติ  
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ประเภทความรู้ความสามารถ : ความรูค้วามสามารถท่ีใชใ้นการปฏิบัติงาน รหัส : 

ความรู้ความสามารถ : ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

 

ตําแหน่งประเภทท่ัวไป 

สายงานนายช่างไฟฟา้ 

 

คํานิยาม 

 

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การ

ตรวจสอบ ทดสอบ สร้าง ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง และ

บํารุงรักษาระบบไฟฟ้าส่ือสารโทรคมนาคม ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

และเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับไฟฟ้า ทั้งภายในและภายนอกอาคาร 

เป็นต้น 
 

ระดับ คําอธิบายรายละเอียด 

1 มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พ้ืนฐานในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
 

2 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 1 และมีความรู้ เรื่อง ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ และมีประสบการณ์หรือความชํานาญงานในองค์ความรู้ดังกล่าว  
 

3 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 2 และมีความรู้ เรื่อง ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ และมีประสบการณ์หรือความชํานาญงานในระดับสูงในองค์ความรู้

ดังกล่าว  
 

4 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 3 และมีความรู้ เรื่อง ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ และมีประสบการณ์หรือความชํานาญงานในระดับสูงมาก จนได้รับการ

ยอมรับในระดับชาติ  
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ประเภทความรู้ความสามารถ : ความรูค้วามสามารถท่ีใชใ้นการปฏิบัติงาน รหัส : 

ความรู้ความสามารถ : การถ่ายภาพ 

 

ตําแหน่งประเภทท่ัวไป 

สายงานนายช่างภาพ 

 

คํานิยาม 

 

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการถ่ายภาพ เช่น ทฤษฎีถ่ายภาพ การ

จัดแสง การใช้แฟลช การถ่ายภาพชนิดต่างๆ การตกแต่ง การแก้ไขภาพ

ด้วยโปรแกรมต่างๆ เทคนิคในการอัดขยายภาพถ่าย การบํารุงรักษา

อุปกรณ์การถ่ายภาพ เป็นต้น 

 

ระดับ คําอธิบายรายละเอียด 

1 มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การถ่ายภาพพ้ืนฐานในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
 

2 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 1 และมีความรู้ เรื่อง การถ่ายภาพ 

และมีประสบการณ์หรือความชํานาญงานในองค์ความรู้ดังกล่าว  
 

3 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 2 และมีความรู้ เรื่อง การถ่ายภาพ 

และมีประสบการณ์หรือความชํานาญงานในระดับสูงในองค์ความรู้ดังกล่าว  
 

4 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 3 และมีความรู้ เรื่อง การถ่ายภาพ 

และมีประสบการณ์หรือความชํานาญงานในระดับสูงมาก จนได้รับการยอมรับใน

ระดับชาติ  
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ประเภทความรู้ความสามารถ : ความรูค้วามสามารถท่ีใชใ้นการปฏิบัติงาน รหัส : 

ความรู้ความสามารถ : การสํารวจ 

 

ตําแหน่งประเภทท่ัวไป 

สายงานนายช่างสํารวจ 

 

คํานิยาม 

 

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสํารวจ เช่น การสํารวจเพื่อหาระยะ

ระดับ มุม ลักษณะและขนาดของภูมิประเทศ การหาค่าพิกัดของจุด

ตําแหน่งต่าง ๆ การจัดทําบันทึกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จาก

การสํารวจ การทําแผนที่แบบต่าง ๆ โดยอาศัยข้อมูลจากการสํารวจ

และประเมินราคาที่ดิน ทรัพย์สิน เพื่องานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นต้น  
 

ระดับ คําอธิบายรายละเอียด 

1 มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การสํารวจ พ้ืนฐานในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
 

2 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 1 และมีความรู้ เรื่อง การสํารวจ และมี

ประสบการณ์หรือความชํานาญงานในองค์ความรู้ดังกล่าว  
 

3 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 2 และมีความรู้ เรื่อง การสํารวจ และมี

ประสบการณ์หรือความชํานาญงานในระดับสูงในองค์ความรู้ดังกล่าว  
 

4 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที ่3 และมีความรู้ เรื่อง การสํารวจ และมี

ประสบการณ์หรือความชํานาญงานในระดับสูงมาก จนได้รับการยอมรับในระดับชาติ  
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คําอธิบายรายละเอียดความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการของ 

ข้าราชการกรมป่าไม้ ประเภทอาํนวยการ ประเภทวชิาการ และประเภททั่วไป 

 
- กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานทีป่ฏิบติั 
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ประเภทความรู้ความสามารถ : ความรู้เรือ่งกฎหมายและกฎระเบียบราชการ รหัส : 

ความรู้ความสามารถ : กฎหมายและกฎระเบียบที่เกีย่วข้อง

กับงานทีป่ฏิบตั ิ

 

ทุกตําแหน่งในกรมป่าไม ้

 

คํานิยาม 

 

ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ

งานที่ปฏิบัติ เช่น พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 

พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 

2535 และประกาศที่เกี่ยวข้อง กฎหมายป่าไม้ที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติงานทางด้านป่าไม้ พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการ

แผ่นดิน พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 

พ.ศ. 2551 และกฎ ระเบียบ ระเบียบสํานักนกยกรัฐมนตรีว่าด้วย

การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ระเบียบสํานักนายก 

รัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ระเบียบด้านการงบประมาณ 

การเงินการคลัง รวมทั้งกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ัง และ

หนังสือเวียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
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ระดับ คําอธิบายรายละเอียด 

1 มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายประมงและกฎหมายอ่ืนทีเ่กี่ยวข้อง 

2 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 1 และสามารถหาคําตอบทางกฎหมาย

ประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องได้ เมื่อมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 

3 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 2 และสามารถนําไปประยุกต์เพ่ือ

แก้ปัญหาในทางกฎหมายประมงและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือตอบคําถามข้อสงสัยในการ

ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้  
 

4 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 3 และมีความเข้าใจกฎหมายประมง

หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถแนะนํา หรือให้คําปรึกษาในภาพรวมได้  
 

5 มีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที่ 4 และมีความเช่ียวชาญทางกฎหมาย

ประมงและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จนสามารถให้คําแนะนําปรึกษา วิเคราะห์เหตุผลและ

แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการสั่งสมประสบการณ์และองค์ความรู้ 

รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาระดับบริหาร  หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ต้องตัดสินใจแก้ไขปัญหา

ทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนเป็นพิเศษ  
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คําอธิบายรายละเอียดทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน 

ของข้าราชการกรมป่าไม้  4 ทักษะ 
 

1. ทกัษะการใช้คอมพิวเตอร์ 

2. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  

3. ทักษะการคํานวณ  

4. ทักษะการจัดการข้อมูล 
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ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 

ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง รหัส : 

ทักษะ : การใช้คอมพิวเตอร์ 

Skills :  Using Computer 

 

ทุกตําแหน่งในกรมป่าไม ้

 

คํานิยาม 

(Skills Definition) 

 

ทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ระดับ คําอธิบายรายละเอียด 

1 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับเบื้องต้นได้ 

2 มีทักษะระดับที ่1 และสามารถใช้โปรแกรมข้ันพื้นฐานได้อย่างคล่องแคล่ว 

3 มีทักษะระดับที ่2 และสามารถใช้โปรแกรมต่างๆ ในการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่ว 

4 มีทักษะระดับที ่3 และมีความเชี่ยวชาญในโปรแกรมที่ใช้ หรือสามารถแก้ไข หรือปรับปรุง

โปรแกรมเพ่ือนํามาพัฒนาระบบการปฏิบัติงานได้ 

5 มีทักษะระดับที่ 4 และมีความเข้าใจอย่างลึกซ้ึง เช่ียวชาญในโปรแกรมต่าง ๆ อย่าง

กว้างขวาง หรือสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานได้ 
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ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง รหัส : 

ทักษะ : การใช้ภาษาองักฤษ 

Skills :  In English 

 

ทุกตําแหน่งในกรมป่าไม ้

 

คํานิยาม 

(Skills  Definition) 

 

ทักษะในการนําภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน 

 

ระดับ คําอธิบายรายละเอียด 

1 สามารถพูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น และส่ือสารให้เข้าใจได้ 

2 มีทักษะระดับที่ 1 และสามารถพูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษ และทําความเข้าใจ

สาระสําคัญของเน้ือหาต่างๆ ได้ 

3 มีทักษะระดับที่ 2 และ สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการติดต่อสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน 

ได้โดยถูกหลักไวยากรณ์ 

4 มีทักษะระดับที่ 3 และเข้าใจสํานวนภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆ สามารถประยุกต์ใช้ใน

งานได้อย่างถูกต้อง ทั้งในหลักไวยากรณ์และความเหมาะสมในเชิงเนื้อหา 

5 มีทักษะระดับที่ 4 และมีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างลึกซ้ึง ใกล้เคียงกับ

เจ้าของภาษา สามารถประยุกต์โวหารทุกรูปแบบได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้อง และ

สละสลวย อีกทั้งมีความเช่ียวชาญ ศัพท์เฉพาะด้านในสาขาวิชาของตนอย่างลึกซ้ึง 
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ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง รหัส : 

ทักษะ : การคํานวณ 

Skills :  Calculation 

 

ทุกตําแหน่งในกรมป่าไม ้

 

คํานิยาม 

(Skills  Definition) 

 

ทักษะในการทาํความเข้าใจและคิดคํานวณข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 

 

ระดับ คําอธิบายรายละเอียด 

1 มีทักษะในการคิดคํานวณข้ันพื้นฐานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

2 มีทักษะระดับที ่1 และสามารถทําความเข้าใจข้อมูลด้านตัวเลขได้อย่างถูกต้อง 

3 มีทักษะระดับที่ 2 และสามารถใช้สูตรคณิตศาสตร์ หรือเครื่องมือต่าง ๆ ในการคํานวณ

ข้อมูลด้านตัวเลขได้ 

4 มีทักษะระดับที ่3 และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และตัวเลขที่ซับซ้อนได้ 

5 มีทักษะระดับที่ 4 และสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดในข้อมูลตัวเลขได้ เข้าใจข้อมูลต่าง ๆ  

ในภาพรวม และอธิบายช้ีแจงให้เป็นที่เข้าใจได้ 
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ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง รหัส : 

ทักษะ : การจัดการข้อมูล 

Skills :  Information Management 

 

ทุกตําแหน่งในกรมป่าไม ้

 

คํานิยาม 

(Skills  Definition) 

ทักษะในการบริหารจัดการข้อมูล ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประโยชน์ 

ในงาน 

 

ระดับ คําอธิบายรายละเอียด 

1 สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างเปน็ระบบ และพร้อมใช้ รวมถึงสามารถแสดงผลข้อมูล 

ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กราฟ รายงาน เปน็ต้น 

2 มีทักษะระดับที ่1 และสามารถวิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 

3 มีทักษะระดับที่ 2 และสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ นําเสนอทางเลือก ระบุข้อดีข้อเสีย 

ฯลฯ โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่ได้ 

4 มีทักษะระดับที่ 3 และสามารถพยากรณ์ หรือสร้างแบบจําลองเพ่ือพยากรณ์ หรือ

ตีความโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่ 

5 มีทักษะระดับที่ 4 และสามารถออกแบบ เลือกใช้หรือประยุกต์วิธีการในการจัดทํา

แบบจําลองต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
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คําอธิบายรายละเอียดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ประเภทอาํนวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป  

 
1. การคิดวิเคราะห ์

2. การมองภาพองค์รวม 

3. การส่ังการตามอํานาจหน้าที ่

4. การสืบเสาะหาข้อมูล 

5. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ 

6. การดําเนินการเชิงรกุ  

7. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน 

8. ความมัน่ใจในตนเอง 

9. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ  

10. สุนทรียภาพทางศิลปะ 

11. การสร้างสัมพันธภาพ  
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ประเภทสมรรถนะ : สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ รหัส : 

สมรรถนะ : การคิดวิเคราะห์  

Competency :  Analytical Thinking  

ตําแหน่งประเภทอํานวยการ  

ประเภทวิชาการ และประเภทท่ัวไป  
 

 

คํานิยาม 

(Competency Definition) 

การทําความเข้าใจและวิเคราะห์สถานการณ์ ประเด็นปัญหา แนวคิด โดย 

การแยกแยะประเด็นออกเป็นส่วนย่อยๆ หรือทีละข้ันตอน รวมถึงการ

จัดหมวดหมู่อย่างเป็นระบบระเบียบ เปรียบเทียบแง่มุมต่างๆ สามารถ

ลําดับความสําคัญ ช่วงเวลา เหตุและผล ที่มาที่ไปของกรณีต่างๆ ได้ 
 

ระดับ ลักษณะพฤติกรรม 

0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

1 แยกแยะประเด็นปัญหา หรอืงานออกเป็นส่วนย่อยๆ 

• แยกแยะปัญหาออกเป็นรายการอย่างง่ายๆ ได้โดยไม่เรียงลําดับความสําคัญ 

• วางแผนงานโดยแตกประเด็นปัญหาออกเป็นสว่นๆ หรือเป็นกิจกรรมต่างๆ ได ้

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเข้าใจความสัมพันธ์ขั้นพื้นฐานของปัญหาหรืองาน 

• ระบุเหตุและผล ในแต่ละสถานการณ์ต่างๆ ได ้

• ระบุข้อดีข้อเสียของประเด็นต่างๆ ได้ 

• วางแผนงานโดยจัดเรียงงาน หรือกิจกรรมต่างๆ ตามลําดับความสําคัญหรือความเร่งด่วนได้ 

3 แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และเข้าใจความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของปัญหาหรืองาน 

• เช่ือมโยงเหตุปัจจัยที่ซับซ้อนของแต่ละสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ 

• วางแผนงานโดยกําหนดกิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงานต่างๆ ที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายได้อย่างม ี 

   ประสิทธิภาพ และสามารถคาดการณ์เกี่ยวกับปัญหา หรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได ้

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถวิเคราะห ์หรือวางแผนงานที่ซับซ้อนได้ 

• เขา้ใจประเด็นปัญหาในระดับที่สามารถแยกแยะเหตุปัจจัยเช่ือมโยงซับซอ้นในรายละเอยีด และสามารถ 

  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัญหากับสถานการณ์หนึ่งๆ ได ้

• วางแผนงานที่ซับซ้อนโดยกําหนดกิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงานต่างๆ ที่มีหน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้อง  

   หลายฝ่าย รวมถึงคาดการณ์ปัญหา อุปสรรค และวางแนวทางการป้องกันแก้ไขไว้ล่วงหน้า 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และใช้เทคนิค และรูปแบบต่างๆ ในการกําหนดแผนงานหรือขั้นตอน

การทํางาน เพื่อเตรียมทางเลือกสําหรับการป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

• ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ที่เหมาะสมในการแยกแยะประเด็นปัญหาที่ซับซ้อนเป็นส่วนๆ 

• ใช้เทคนิคการวิเคราะห์หลากหลายรูปแบบ เพื่อหาทางเลือกในการแก้ปัญหา รวมถึงพิจารณาข้อดี 

  ข้อเสียของทางเลือกแต่ละทาง 

• วางแผนงานที่ซับซ้อนโดยกําหนดกิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงานต่างๆ ที่มีหน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้อง 

  หลายฝ่าย คาดการณ์ปัญหา อุปสรรค แนวทางการปอ้งกันแก้ไข รวมท้ังเสนอแนะทางเลือกและขอ้ดี 

  ข้อเสียไว้ให้ 
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ประเภทสมรรถนะ : สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ รหัส : 

สมรรถนะ : การมองภาพองค์รวม 

Competency :  Conceptual Thinking  

ตําแหน่งประเภทอํานวยการ  

ประเภทวิชาการ และประเภทท่ัวไป  
 

คํานิยาม 

(Competency 

Definition) 

การคิดในเชิงสังเคราะห์ มองภาพองค์รวม โดยการจับประเด็น สรุป

รูปแบบ เช่ือมโยงหรือประยุกต์แนวทางจากสถานการณ์ ข้อมูล หรือ

ทัศนะต่าง ๆ จนได้เป็นกรอบความคิดหรือแนวคิดใหม่ 
 

ระดับ ลักษณะพฤติกรรม 

0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

1 ใช้กฎพื้นฐานทั่วไป 

• ใช้กฎพื้นฐาน หลักเกณฑ์ หรือสามัญสํานึกในการระบุประเด็นปัญหา หรือแก้ปัญหาในงาน 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และประยุกต์ใช้ประสบการณ์ 

• ระบุถึงความเชื่อมโยงของข้อมูล แนวโน้ม และความไม่ครบถ้วนของข้อมูลได ้

• ประยุกต์ใช้ประสบการณ์ในการระบุประเด็นปัญหาหรือแก้ปัญหาในงานได้ 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประยุกต์ทฤษฎีหรือแนวคิดซับซ้อน 

• ประยุกตใ์ช้ทฤษฎี แนวคดิที่ซับซ้อน หรือแนวโน้มในอดตีในการระบุหรือแก้ปัญหาตามสถานการณ์ แม ้

  ในบางกรณี แนวคดิที่นํามาใชกั้บสถานการณ์อาจไม่มีสิ่งบ่งบอกถงึความเกี่ยวขอ้งเชื่อมโยงกันเลยก็ตาม 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และอธิบายข้อมูล หรือสถานการณ์ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนให้เข้าใจ

ได้ง่าย 

• สามารถอธิบายความคิด หรือสถานการณ์ที่ซับซ้อนให้ง่ายและสามารถเข้าใจได้ 

• สามารถสังเคราะห์ข้อมูล สรุปแนวคิด ทฤษฎ ีองค์ความรู้ ที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้โดยง่ายและเป็น 

   ประโยชน์ต่องาน 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และคิดริเริ่ม สรา้งสรรค์องค์ความรู้ใหม่ 

• ริเริ่ม สร้างสรรค์ ประดิษฐ์คิดค้น รวมถึงสามารถนําเสนอรูปแบบ วิธีการหรือองค์ความรู้ใหม่ซึ่งอาจ 

   ไม่เคยปรากฏมาก่อน 
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ประเภทสมรรถนะ : สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ รหัส : 

สมรรถนะ : การส่ังการตามอํานาจหน้าที ่ 

Competency :  Holding People Accountable  

ตําแหน่งประเภทอํานวยการ  

ประเภทวิชาการ และประเภทท่ัวไป  
 

คํานิยาม 

(Competency Definition) 

การกํากับดูแลให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย หรือตามตําแหน่งหน้าที่ การกํากับ

ดูแลนี้ หมายรวมถึงการออกคําส่ังโดยปกติทั่วไปจนถึงการใช้อํานาจ

ตามกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืน 
 

ระดับ ลักษณะพฤติกรรม 

0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

1 สั่งให้กระทําการใด ๆ ตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

• สั่งให้กระทําการใด ๆ ตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

• มอบหมายงานในรายละเอียดบางส่วนให้ผูอื้่นดําเนินการแทนได้ เพื่อให้ตนเองปฏิบัติงานตาม 

  ตําแหน่งหน้าที่ได้มากขึ้น 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และกําหนดขอบเขตข้อจํากัดในการกระทําการใดๆ 

• ปฏิเสธคําขอของผูอื้่น ที่ไม่สมเหตุสมผลหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

• กําหนดลักษณะเชิงพฤติกรรมหรือแนวทางปฏิบัติหน้าที่ราชการไว้เป็นมาตรฐาน 

• สร้างเงื่อนไขเพื่อให้ผูอื้่นปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสั่งให้ปรับมาตรฐาน หรือปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 

• กําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ให้แตกต่าง หรือสูงขึ้น 

• สั่งให้ปรับปรุงการปฏบัิติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และติดตามควบคุมให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ  ข้อบังคับ 

• ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบหน่วยงานภายใตก้ารกํากับดูแลใหป้ฏบัิตติามมาตรฐาน กฎระเบยีบ ข้อบังคับ 

• เตือนให้ทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎระเบียบ  

  ข้อบังคับ 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และดําเนินการในกรณีที่มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือ

ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

• ใช้วิธีเผชิญหน้าอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาในกรณีที่มีปัญหา หรือมีการปฏิบัติที่ไมเ่ป็นไปตามมาตรฐาน  

   หรือขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

• ดําเนนิการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีท่ีมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือขัดต่อ 

   กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
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ประเภทสมรรถนะ : สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ รหัส : 

สมรรถนะ : การสืบเสาะหาข้อมูล  

Competency :  Information Seeking  

ตําแหน่งประเภทอํานวยการ  

ประเภทวิชาการ และประเภทท่ัวไป  
 

คํานิยาม 

(Competency Definition) 

ความใฝ่รู้เชิงลึกที่จะแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ ภูมิหลัง 

ประวัติความเป็นมา ประเด็นปัญหา หรือเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

หรือจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
 

ระดับ ลักษณะพฤติกรรม 

0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

1 หาข้อมูลในเบื้องต้น 

• ใช้ข้อมูลที่มีอยู่ หรือหาจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่แล้ว 

• ถามผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้ได้ข้อมูล 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสืบเสาะค้นหาข้อมูล 

• สืบเสาะค้นหาข้อมูลด้วยวิธีการที่มากกว่าเพียงการตัง้คําถามพื้นฐาน 

• สืบเสาะค้นหาข้อมูลจากผู้ที่ใกล้ชิดกับเหตุการณห์รือเร่ืองราวมากที่สุด 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และแสวงหาข้อมูลเชิงลึก 

• ตัง้คําถามเชงิลึกในประเด็นที่เกี่ยวขอ้งอย่างต่อเน่ืองจนได้ที่มาของสถานการณ์ เหตุการณ์  ประเด็นปัญหา  

   หรือค้นพบโอกาสที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานต่อไป 

• แสวงหาข้อมูลด้วยการสอบถามจากผูรู้้อ่ืนเพิ่มเติม ที่ไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงในเร่ืองนัน้ 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

• วางแผนเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ในช่วงเวลาที่กําหนด 

• สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างจากกรณีปกติธรรมดาโดยทั่วไป 

• ดําเนินการวิจัย หรือมอบหมายให้ผูอื้่นเก็บข้อมูลจากหนังสือพิมพ ์นิตยสาร ระบบสืบค้นโดยอาศัย 

   เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ เพื่อประกอบการทําวิจัย 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และวางระบบการสืบค้น เพื่อหาข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 

• วางระบบการสืบค้น รวมท้ังการมอบหมายให้ผูอื้่นสืบค้นข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ทันเหตุการณอ์ย่าง 

   ต่อเนื่อง 
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ประเภทสมรรถนะ : สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ รหัส : 

สมรรถนะ : ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ 

Competency :  Organizational Awareness  

ตําแหน่งประเภทอํานวยการ  

ประเภทวิชาการ และประเภทท่ัวไป  
 

 

 

คํานิยาม 

(Competency Definition) 

ความสามารถในการเข้าใจความสัมพันธ์เชิงอํานาจตามกฎหมาย และ

อํานาจที่ไม่เป็นทางการในองค์กรของตนและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือประโยชน์ ในการปฏิ บั ติหน้าที่ ให้บรรลุ เป้ าหมาย  รวมทั้ ง

ความสามารถที่จะคาดการณ์ได้ว่านโยบายภาครัฐ แนวโน้มทาง

การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ตลอดจนเหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึน

จะมีผลต่อองค์กรอย่างไร 
 

ระดับ ลักษณะพฤติกรรม 

0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

1 เข้าใจโครงสร้างองค์กร 

• เข้าใจโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา กฎ ระเบียบ นโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อ 

   ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างถูกต้อง 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเข้าใจความสัมพันธ์เชิงอํานาจที่ไม่เป็นทางการ 

• เขา้ใจสัมพันธภาพอย่างไม่เป็นทางการระหว่างบุคคลในองค์กร รับรู้ว่าผู้ใดมีอํานาจตัดสนิใจหรือผู้ใด 

   มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในระดับต่างๆ และนําความเข้าใจนี้มาใช้ประโยชน ์โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ 

   องค์กรเป็นสําคัญ 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร 

• เข้าใจประเพณีปฏิบัติ ค่านิยม และวัฒนธรรมของแต่ละองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเข้าใจวิธีการ 

   สื่อสารให้มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

• เข้าใจข้อจํากัดขององค์กร รู้ว่าสิ่งใดอาจกระทําได้หรือไม่อาจกระทําให้บรรลุผลได ้

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเข้าใจความสัมพันธ์ของผู้มีบทบาทสําคัญในองค์กร 

• รับรู้ถึงความสัมพันธ์เชิงอํานาจของผู้มีบทบาทสําคัญในองค์กร เพื่อประโยชน์ในการผลักดันภารกิจ 

   ตามหนา้ที่รับผิดชอบให้เกิดประสิทธิผล 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเข้าใจสาเหตุพื้นฐานของพฤติกรรมองค์กร 

• เขา้ใจสาเหตุพืน้ฐานของพฤตกิรรมองคก์รในหนว่ยงานของตนและของภาครัฐ โดยรวมตลอดจน ปัญหา และ 

  โอกาสที่มีอยู ่และนําความเขา้ใจนี้มาขับเคลื่อนการปฏบัิตงิานในสว่นที่ตนดูแลรับผดิชอบอยู่อย่างเป็นระบบ 

• เขา้ใจประเด็นปัญหาทางการเมือง เศรษฐกจิ สังคม ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ ที่มีผลกระทบต่อ 

   นโยบายภาครัฐและภารกิจขององค์กร เพ่ือแปลงวิกฤตเิป็นโอกาส กําหนดจุดยืนและทา่ทตีามภารกจิ   

   ในหน้าที่ได้อย่างสอดคล้องเหมาะสม โดยมุ่งประโยชน์ของชาติเป็นสําคัญ 
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ประเภทสมรรถนะ : สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ รหัส : 

สมรรถนะ : การดําเนินการเชิงรุก  

Competency :  Proactiveness  

ตําแหน่งประเภทอํานวยการ  

ประเภทวิชาการ และประเภทท่ัวไป  
 

 

คํานิยาม 

(Competency Definition) 

การเล็งเห็นปัญหาหรือโอกาสพร้อมทั้งจัดการเชิงรุกกับปัญหานั้น 

โดยอาจไม่มีใครร้องขอและอย่างไม่ย่อท้อ หรือใช้โอกาสนั้นให้เกิด

ประโยชน์ต่องาน ตลอดจนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆ เกี่ยวกับงาน

ด้วย เพื่อแก้ปัญหา ป้องกันปัญหา หรือสร้างโอกาสด้วย 
 

ระดับ ลักษณะพฤติกรรม 

0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

1 เห็นปัญหาหรือโอกาสระยะสั้นและลงมือดําเนินการ 

• เล็งเห็นปัญหา อุปสรรค และหาวิธีแก้ไขโดยไม่รอช้า 

• เล็งเห็นโอกาสและไม่รีรอที่จะนําโอกาสนั้นมาใช้ประโยชน์ในงาน 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และจัดการปัญหาเฉพาะหน้าหรือเหตุวิกฤติ 

• ลงมือทันทีเมื่อเกิดปัญหาเฉพาะหน้าหรือในเวลาวิกฤติ โดยอาจไม่มีใครร้องขอ และไม่ย่อท้อ 

• แกไ้ขปัญหาอยา่งเร่งดว่น ในขณะที่คนสว่นใหญจ่ะวเิคราะหส์ถานการณแ์ละรอใหปั้ญหาคลี่คลายไปเอง 

3 แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และเตรยีมการล่วงหน้า เพื่อสร้างโอกาส หรอืหลกีเลี่ยงปัญหาระยะสั้น 

• คาดการณ์และเตรียมการล่วงหน้า เพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในระยะสัน้ 

• ทดลองใช้วิธีการที่แปลกใหม่ในการแก้ไขปัญหาหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นในวงราชการ 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเตรียมการล่วงหน้า เพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจ

เกิดขึ้นในระยะปานกลาง 

• คาดการณแ์ละเตรียมการล่วงหนา้ เพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในระยะปานกลาง 

• คิดนอกกรอบเพ่ือหาวธิีการที่แปลกใหม่และสร้างสรรคใ์นการแกไ้ขปัญหาที่คาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเตรยีมการล่วงหน้า เพื่อสร้างโอกาส หรอืหลกีเลี่ยงปัญหาที่อาจ

เกดิขึ้นในระยะยาว 

• คาดการณ์และเตรียมการล่วงหน้า เพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต 

• สร้างบรรยากาศของการคิดริเริ่มให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน และกระตุ้นให้เพื่อนร่วมงานเสนอความคิด 

   ใหม ่ๆ ในการทํางาน เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างโอกาสในระยะยาว 
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ประเภทสมรรถนะ : สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ รหัส : 

สมรรถนะ : การตรวจสอบความถูกตอ้งตามกระบวนงาน  

Competency :  Concern for Order  

ตําแหน่งประเภทอํานวยการ  

ประเภทวิชาการ และประเภทท่ัวไป  
 

 

คํานิยาม 

(Competency Definition) 

ความใส่ใจที่จะปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน มุ่งเน้นความชัดเจนของ

บทบาท หน้าที่ และลดข้อบกพร่องท่ีอาจเกิดจากสภาพแวดล้อม โดย

ติดตาม ตรวจสอบการทํางานหรือข้อมูล  ตลอดจนพัฒนาระบบการ

ตรวจสอบเพ่ือความถูกต้องของกระบวนงาน 
 

ระดับ ลักษณะพฤติกรรม 

0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

1 ต้องการความถูกต้อง ชัดเจนในงาน และรกัษากฎ ระเบียบ 

• ต้องการให้ข้อมูล และบทบาทในการปฏิบัติงาน มีความถูกต้อง ชัดเจน 

• ดูแลให้เกิดความเป็นระเบียบในสภาพแวดล้อมของการทํางาน 

• ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขั้นตอน ที่กําหนดอย่างเคร่งครัด 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และตรวจทานความถูกต้องของงานที่ตนรับผิดชอบ 

• ตรวจทานงานในหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างละเอียด เพื่อความถูกต้อง 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และดูแลความถูกต้องของงานทั้งของตนและผู้อื่นที่อยู่ในความ

รับผิดชอบของตน 

• ตรวจสอบความถูกต้องของงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง 

• ตรวจสอบความถูกต้องงานของผูอื้่น ตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดโดยกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  

   ที่เกี่ยวข้อง 

• ตรวจความถูกต้องตามขั้นตอนและกระบวนงานทั้งของตนเองและผูอื้่น ตามอํานาจหน้าที่ 

• บันทึกรายละเอียดของกิจกรรมในงานทั้งของตนเองและของผูอื้่น เพื่อความถูกต้องของงาน 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และตรวจสอบความถูกต้อง รวมถึงคุณภาพของข้อมูลหรือโครงการ 

• ตรวจสอบรายละเอียดความคืบหน้าของโครงการตามกําหนดเวลา 

• ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และคุณภาพของข้อมูล 

• สามารถระบุข้อบกพร่องหรือข้อมูลที่หายไป และเพิ่มเติมให้ครบถ้วนเพื่อความถูกต้องของงาน 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และพัฒนาระบบการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนงาน 

• พัฒนาระบบการตรวจสอบ เพื่อความถูกต้องตามขั้นตอน และเพิ่มคุณภาพของข้อมูล 
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ประเภทสมรรถนะ : สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ รหัส : 

สมรรถนะ : ความม่ันใจในตนเอง  

Competency :  Self Confidence  

ตําแหน่งประเภทอํานวยการ  

ประเภทวิชาการ และประเภทท่ัวไป  
 

คํานิยาม 

(Competency Definition) 

ความมั่นใจในความสามารถ ศักยภาพ และการตัดสินใจของตนที่จะ

ปฏิบัติงานให้บรรลุผล หรือเลือกวิธีที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

หรือแก้ไขปัญหาให้สําเร็จลุล่วง 
 

ระดับ ลักษณะพฤติกรรม 

0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

1 ปฏิบัติงานได้ตามอํานาจหน้าที่โดยไม่ต้องมีการกํากับดูแล 

• ปฏิบัติงานได้โดยอาจไม่ต้องมีการกํากับดูแลใกล้ชิด 

• ตัดสินใจเองได้ในภารกิจภายใต้ขอบเขตอํานาจหน้าที่รับผิดชอบของตน 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างม่ันใจ 

• กล้าตัดสินใจเร่ืองที่เห็นว่าถูกต้องแล้วในหน้าที่ แม้จะมีผู้ไม่เห็นด้วยอยู่บ้างก็ตาม 

• แสดงออกอย่างมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่แม้อยู่ในสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และม่ันใจในความสามารถของตน 

• เช่ือมั่นในความรู้ความสามารถ และศักยภาพของตนว่าจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ประสบผลสําเร็จได้ 

• แสดงความม่ันใจอย่างเปิดเผยในการตัดสินใจหรือความสามารถของตน 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และม่ันใจในการทํางานที่ท้าทาย 

• ชอบงานที่ท้าทายความสามารถ 

• แสดงความคดิเห็นของตนเมื่อไมเ่ห็นดว้ยกับผูบั้งคับบัญชา หรือผู้มีอํานาจ หรือในสถานการณท์ี่ขัดแยง้ 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเต็มใจทํางานที่ท้าทายมากและกล้าแสดงจุดยืนของตน 

• เต็มใจและรับอาสาปฏิบัติงานที่ท้าทาย หรือมีความเสี่ยงสูง 

• กล้ายืนหยัดเผชิญหน้ากับผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจ 

• กล้าแสดงจุดยืนของตนอย่างตรงไปตรงมาในประเด็นที่เป็นสาระสําคัญ 
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ประเภทสมรรถนะ : สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ รหัส : 

สมรรถนะ : ศิลปะการสือ่สารจูงใจ  

Competency :  Communication & Influencing  

ตําแหน่งประเภทอํานวยการ  

ประเภทวิชาการ และประเภทท่ัวไป  
 

คํานิยาม 

(Competency Definition) 

ความสามารถท่ีจะส่ือความด้วยการเขียน พูด โดยใช้ส่ือต่างๆ เพ่ือให้

ผู้อ่ืนเข้าใจ ยอมรับ และสนับสนุนความคิดของตน 
 

ระดับ ลักษณะพฤติกรรม 

0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

1 นําเสนอข้อมูล หรือความเห็นอย่างตรงไปตรงมา 

• นําเสนอข้อมูล หรือความเห็นอย่างตรงไปตรงมา โดยยังมิได้ปรับรูปแบบการนําเสนอตามความสนใจ 

   และระดับของผูฟ้ัง 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และใช้ความพยายามขั้นต้นในการจูงใจ 

• นําเสนอข้อมูล ความเห็น ประเด็น หรือตัวอย่างประกอบ ที่มีการเตรียมอย่างรอบคอบ เพื่อให้ผูอื้่น  

   เข้าใจ ยอมรับ และสนับสนุนความคิดของตน 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และปรับรูปแบบการนําเสนอเพื่อจูงใจ 

• ปรับรูปแบบการนําเสนอให้เหมาะสมกับความสนใจและระดับของผูฟ้ัง 

• คาดการณ์ถึงผลของการนําเสนอ และคํานึงถึงภาพลักษณ์ของตนเอง 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และใช้ศิลปะการจูงใจ 

• วางแผนการนําเสนอโดยคาดหวังว่าจะสามารถจูงใจให้ผูอื้่นคลอ้ยตาม 

• ปรับแต่ละขั้นตอนของการสื่อสาร นําเสนอ และจูงใจให้เหมาะสมกับผูฟ้ังแต่ละกลุม่ หรือแต่ละราย 

• คาดการณ์และพร้อมที่จะรับมือกับปฏิกิริยาทุกรูปแบบของผูฟ้ังที่อาจเกิดขึ้น 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และใช้กลยุทธ์ซับซ้อนในการจูงใจ 

• แสวงหาผู้สนับสนุน เพื่อเป็นแนวร่วมในการผลักดันแนวคิด แผนงานโครงการ ให้สัมฤทธิ์ผล 

• ใช้ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยามวลชน ให้เป็นประโยชน์ในการสื่อสารจูงใจ 
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ประเภทสมรรถนะ : สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ รหัส : 

สมรรถนะ : สุนทรียภาพทางศิลปะ  

Competency :  Aesthetic Quality 

ตําแหน่งประเภทอํานวยการ  

ประเภทวิชาการ และประเภทท่ัวไป  
 

คํานิยาม 

(Competency Definition) 

ความซาบซึ้งในอรรถรสและเห็นคุณค่าของงานศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์

และมรดกของชาติ รวมถึงงานศิลปะอ่ืนๆ และนํามาประยุกต์ในการ

สร้างสรรค์งานศิลปะของตนได้ 
 

ระดับ ลักษณะพฤติกรรม 

0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

1 ซาบซึ้งในงานศิลปะ 

• เห็นคุณค่าในงานศิลปะของชาติและศิลปะอื่นๆ โดยแสดงความรักและหวงแหนในงานศิลปะ 

• สนใจที่จะมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ติดตาม หรือสร้างงานศิลปะแขนงต่างๆ 

• ฝึกฝนเพื่อสร้างความชํานาญในงานศิลปะของตนอย่างสม่ําเสมอ 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเข้าใจรูปแบบต่างๆ ของงานศิลปะ 

• แยกแยะความแตกต่างของงานศิลปะรูปแบบต่างๆ และอธิบายให้ผูอื้่นรับรู้ถึงคุณค่าของงานศิลปะ 

   เหล่านั้นได้ 

• เข้าใจรูปแบบและจุดเด่นของงานศิลปะรูปแบบต่างๆ และนําไปใช้ในงานศิลปะของตนได้ 

• สามารถถ่ายทอดคุณค่าในเชิงศิลปะเพื่อให้เกิดการอนุรักษใ์นวงกวา้ง 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประยุกต์ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ 

• นําอิทธิพลของงานศิลปะยุคสมัยต่างๆ มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะของตน 

• ประยุกต์ความรู้และประสบการณ์ในงานศิลปะมาใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะของตน 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ตนเองและผู้อื่นได้ 

• ประยุกต์คุณค่าและลักษณะเด่นของงานศิลปะยุคต่างๆ มาใช้ในการรังสรรค์ผลงาน และเป็นแรง 

   บันดาลใจให้ผูอื้่นเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ์งานศลิปะ 

• นําศาสตร์ทางศิลปะหลายแขนงมาผสมผสาน เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่แตกต่าง 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และรังสรรค์งานศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน 

• รังสรรค์งานศิลปะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตนที่เป็นที่ยอมรับ ไม่ว่าจะเป็นการรังสรรค์งานแนวใหม่ หรือ 

   อนุรักษไ์วซ้ึ่งงานศิลปะดั้งเดิม 
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ประเภทสมรรถนะ : สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ รหัส : 

สมรรถนะ :  การสร้างสมัพันธภาพ  

 Competency :  Relationship Building 

ตําแหน่งประเภทอํานวยการ  

ประเภทวิชาการ และประเภทท่ัวไป  
 

คํานิยาม 

(Competency Definition) 

สร้างหรือรักษาสัมพันธภาพฉันมิตร เพ่ือความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง

ผู้เกี่ยวข้องกับงาน 
 

ระดับ ลักษณะพฤติกรรม 

0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

1 สร้างหรือรักษาการติดต่อกับผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับงาน 

• สร้างหรือรักษาการตดิตอ่กับผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับงานเพื่อประโยชน์ในงาน 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสร้างหรือรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับงาน

อย่างใกล้ชิด 

• สร้างหรือรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับงานอย่างใกล้ชิด 

• เสริมสร้างมิตรภาพกับเพื่อนร่วมงาน ผูรั้บบริการ หรือผูอื้่น 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสร้างหรือรักษาการติดต่อสัมพันธ์ทางสังคม 

• ริเริ่มกิจกรรมเพื่อให้มีการติดต่อสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับงาน 

• เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมในวงกว้างเพื่อประโยชน์ในงาน 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสร้างหรือรักษาความสัมพันธ์ฉันมิตร 

• สร้างหรือรักษามิตรภาพโดยมีลักษณะเป็นความสัมพันธ์ในทางส่วนตัวมากขึ้น 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และรักษาความสัมพันธ์ฉันมิตรในระยะยาว 

• รักษาความสัมพันธฉั์นมติรไวไ้ดอ้ยา่งตอ่เน่ือง แม้อาจจะไม่ได้มีการติดต่อสัมพันธใ์นงานกันแลว้ก็ตาม  

   แต่ยังอาจมีโอกาสที่จะติดต่อสัมพันธ์ในงานได้อีกในอนาคต 
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มาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็น 
สําหรับตําแหน่งข้าราชการในสังกัดกรมป่าไม้ 

ประเภทอาํนวยการ ประเภทวชิาการ และประเภททั่วไป 
 

ก. ความรู้ความสามารถทีจํ่าเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 

ความรู้ความสามารถ หมายถึง องค์ความรู้ต่างๆ ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 

1.  ระดับความรูค้วามสามารถทีใ่ชใ้นการปฏิบัติงาน ในแต่ละประเภทตําแหน่ง มีดังน้ี 

1.1  ตําแหน่งประเภทท่ัวไป 

 (1) ระดับปฏิบัติงาน กําหนดให้ต้องมีความรู้ความสามารถ  ระดับที ่1 

 (2) ระดับชํานาญงาน กําหนดให้ต้องมีความรู้ความสามารถ  ระดับที ่2 

 (3) ระดับอาวุโส กําหนดให้ต้องมีความรู้ความสามารถ  ระดับที ่3 

 (4) ระดับทกัษะพิเศษ กําหนดให้ต้องมีความรู้ความสามารถ  ระดับที ่4 

1.2  ตําแหน่งประเภทวิชาการ 

 (1) ระดับปฏิบัติการ กําหนดให้ต้องมีความรู้ความสามารถ  ระดับที ่1 

 (2) ระดับชํานาญการ กําหนดให้ต้องมีความรู้ความสามารถ  ระดับที ่2 

 (3) ระดับชํานาญการพิเศษ กําหนดให้ต้องมีความรู้ความสามารถ ระดับที่ 3 

 (4) ระดับเช่ียวชาญ กําหนดให้ต้องมีความรู้ความสามารถ  ระดับที ่4 

 (5) ระดับทรงคุณวุฒิ กําหนดให้ต้องมีความรู้ความสามารถ  ระดับที ่5 

1.3  ตําแหน่งประเภทอํานวยการ 

 (1) ประเภทอํานวยการ ระดับต้น กําหนดให้ต้องมีความรู้ความสามารถ ระดับที ่1 

(ความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที ่3 ของตําแหน่งประเภทวิชาการ หรือของตําแหน่ง

ประเภททั่วไป) 

 (2) ประเภทอํานวยการ ระดับสูง กําหนดให้ต้องมีความรู้ความสามารถ ระดับที ่2 

(ความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในระดับที ่4 ของตําแหน่งประเภทวิชาการ หรือของตําแหน่ง

ประเภททั่วไป) 
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2.  ระดับความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ ในแต่ละประเภทตําแหน่ง มีดังน้ี 

2.1  ตําแหน่งประเภทท่ัวไป 

 (1) ระดับปฏิบัติงาน และระดับชํานาญงาน กาํหนดให้ต้องมีความรู้เรื่อง 

กฎหมายและกฎระเบียบราชการ ระดับที ่1 

 (2) ระดับอาวุโสข้ึนไป กําหนดให้ต้องมีความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบ 

ราชการ ระดับที่ 2 

2.2  ตําแหน่งประเภทวิชาการ 

 (1) ระดับปฏิบัติการ และระดับชํานาญการ กาํหนดให้ต้องมีความรู้เรื่อง

กฎหมายและกฎระเบียบราชการ ระดับที ่2 

 (2) ระดับชํานาญการพิเศษข้ึนไป กําหนดให้ต้องมีความรู้เรื่องกฎหมายและ

กฎระเบียบราชการ ระดับที ่3 

2.3  ตําแหน่งประเภทอํานวยการ  

 ตําแหน่งประเภทอํานวยการ กาํหนดให้ต้องมีความรู้เรื่องกฎหมายและ

กฎระเบียบราชการ ระดับที ่3 

 2.4  ตําแหน่งประเภทบริหาร 

 ตําแหน่งประเภทบริหาร กําหนดให้ต้องมีความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบ

ราชการ ระดับที่ 4 
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ข. ระดับทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 

ทักษะ หมายถึง การนําความรู้มาใช้ในการปฏิบตัิงานจนเกิดความชํานาญ และคล่องแคล่ว 

1. การใช้คอมพิวเตอร ์

  (1) ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และระดับชํานาญงาน กําหนดให้ต้องม ี

ทักษะ ระดับที่ 1 

 (2) ตําแหนง่ประเภททั่วไป ระดับอาวุโสข้ึนไป ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบตัิการข้ึนไป 

ประเภทอํานวยการ และประเภทบริหาร กําหนดให้ต้องมีทักษะ ระดับที่ 2 

2. การใช้ภาษาอังกฤษ 

 (1) ตาํแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และระดับชํานาญงาน กําหนดให้ต้องม ี

ทักษะ ระดับที่ 1 

  (2) ตําแหนง่ประเภททั่วไป ระดับอาวุโสข้ึนไป ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบตัิการข้ึนไป 

ประเภทอํานวยการ และประเภทบริหาร กําหนดให้ต้องมีทักษะ ระดับที่ 2 

3. การคํานวณ 

 (1) ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และระดับชํานาญงาน กําหนดให้ต้องม ี

ทักษะ ระดับที่ 1 

 (2) ตําแหนง่ประเภททั่วไป ระดับอาวุโสข้ึนไป ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบตัิการข้ึนไป 

ประเภทอํานวยการ และประเภทบริหาร กําหนดให้ต้องมีทักษะ ระดับที่ 2 

4. การจัดการข้อมูล 

 (1) ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และระดับชํานาญงาน กําหนดให้ต้องม ี

ทักษะ ระดับที่ 1 

 (2) ตําแหนง่ประเภททั่วไป ระดับอาวุโสข้ึนไป ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบตัิการข้ึนไป 

ประเภทอํานวยการ และประเภทบริหาร กําหนดให้ต้องมีทักษะ ระดับที่ 2 
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ค. ระดับสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 

สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมทีเ่ปน็ผลมาจากความรู ้ความสามารถ ทกัษะ 

และคุณลักษณะอื่นๆ ทีท่ําให้บุคคลสร้างผลงานได้โดดเด่นในองค์การ 
 

1.  ระดับสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

 (1) ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ชํานาญงาน และประเภทวิชาการ ระดับ 

ปฏิบัติการ กาํหนดให้ต้องมี ระดับที ่1 

 (2) ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโสข้ึนไป และประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ 

กําหนดให้ต้องมี ระดับที่ 2 

  (3) ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ และประเภทอํานวยการ ระดับต้น 

กําหนดให้ต้องมี ระดับที่ 3 

 (4) ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ และประเภทอํานวยการ ระดับสูง 

กําหนดให้ต้องมี ระดับที่ 4 

 (5) ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ กําหนดให้ต้องมี ระดับที่ 5 โดย 

ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิกําหนดให้มีสมรรถนะวิสัยทัศน์ การวางกลยุทธ์

ภาครัฐ และศกัยภาพเพ่ือนาํการปรบัเปล่ียน ระดับที่ 3 ด้วย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

85 

 

คําอธิบายรายละเอียดสมรรถนะทางการบริหารสาํหรับตําแหน่ง  

ประเภทอาํนวยการ  6 สมรรถนะ 
 

1. สภาวะผู้นํา 

2. วิสัยทัศน์ 

3. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ 

4. ศักยภาพเพ่ือนําการปรบัเปล่ียน 

5. การควบคุมตนเอง 

6. การสอนงานและการมอบหมายงาน 
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ประเภทสมรรถนะ : สมรรถนะทางการบริหาร รหัส : 

สมรรถนะ : สภาวะผู้นํา  

Competency :  Leadership    

ตําแหน่งประเภทอํานวยการ 

ในกรมป่าไม้ 
 

คํานิยาม 

(Competency Definition) 

ความสามารถ หรือความตั้งใจที่จะรับบทในการเป็นผู้นําของกลุ่ม 

กําหนดทิศทาง เป้าหมาย วิธีการทํางาน ให้ทีมปฏิบัติงานได้อย่าง

ราบรื่น เต็มประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของส่วนราชการ 
 

ระดับ ลักษณะพฤติกรรม 

0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

1 ดําเนินการประชุมได้ดีและคอยแจ้งข่าวสารความเป็นไปโดยตลอด 

• ดําเนินการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบ วาระ วัตถุประสงค์ และเวลา ตลอดจนมอบหมายงานให้แก่ 

  บุคคลในกลุ่มได ้

• แจง้ขา่วสารให้ผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากการตัดสนิใจรับทราบอยูเ่สมอ แม้ไม่ได้ถูกกําหนดใหต้้องกระทํา 

• อธิบายเหตุผลในการตัดสินใจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเป็นผู้นําในการทํางานของกลุ่มและใช้อํานาจอย่างยุติธรรม 

• ส่งเสริมและกระทําการเพื่อให้กลุ่มปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

• กําหนดเป้าหมาย ทิศทางที่ชัดเจน จัดกลุ่มงานและเลือกคนให้เหมาะกับงาน หรือกําหนดวิธีการที่จะ  

  ทําให้กลุ่มทํางานได้ดีขึ้น 

• รับฟังความคิดเห็นของผูอื้่น 

• สร้างขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

• ปฏิบัติต่อสมาชิกในทีมด้วยความยุติธรรม 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และให้การดูแลและช่วยเหลือทีมงาน 

• เป็นที่ปรึกษาและช่วยเหลือทีมงาน 

• ปกป้องทีมงาน และชื่อเสียงของส่วนราชการ 

• จัดหาบุคลากร ทรัพยากร หรือข้อมูลที่สําคัญมาให้ทีมงาน 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และประพฤติตนสมกับเป็นผู้นํา 

• กําหนดธรรมเนียมปฏิบัติประจํากลุ่มและประพฤติตนอยู่ในกรอบของธรรมเนียมปฏิบัตินัน้ 

• ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

• ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และนําทีมงานให้ก้าวไปสู่พันธกิจระยะยาวขององค์กร 

• สามารถรวมใจคนและสร้างแรงบันดาลใจให้ทมีงานเกดิความม่ันใจในการปฏบัิติภารกิจให้สําเร็จลุล่วง 

• เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และมีวิสัยทัศนใ์นการสร้างกลยุทธเ์พื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนัน้ 
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ประเภทสมรรถนะ : สมรรถนะทางการบริหาร รหัส : 

สมรรถนะ : วิสัยทัศน์  

Competency :  Visioning    

ตําแหน่งประเภทอํานวยการ 

ในกรมป่าไม้ 
 

คํานิยาม 

(Competency Definition) 

ความสามารถในการกําหนดทิศทาง ภารกิจ และเป้าหมายการทํางาน 

ที่ชัดเจน และความสามารถในการสร้างความร่วมแรงร่วมใจเพื่อให้

ภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์ 
 

ระดับ ลักษณะพฤติกรรม 

0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

1 รู้และเข้าใจวิสัยทัศน์ขององค์กร 

• รู้ เข้าใจและสามารถอธิบายให้ผูอื้่นเข้าใจได้ว่างานที่ทําอยูน่ัน้ เกี่ยวข้องหรือตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ 

   ของส่วนราชการอย่างไร 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และช่วยทําให้ผูอ้ื่นรู้และเข้าใจวิสัยทัศน์ขององค์กร 

• อธิบายใหผู้อื้่นรู้และเข้าใจวิสัยทัศนแ์ละเป้าหมายการทํางานของหนว่ยงานภายใตภ้าพรวมของส่วน

ราชการได้ 

• แลกเปลี่ยนข้อมูลรวมถึงรับฟังความคิดเห็นของผูอื้่น เพื่อประกอบการกําหนดวิสัยทัศน์ 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นเต็มใจที่จะปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ 

• โน้มน้าวให้สมาชิกในทีมเกิดความเต็มใจและกระตือรือร้นที่จะปฏบัิติหน้าที่ราชการ เพื่อตอบสนองต่อ 

  วิสัยทัศน์ 

• ใหคํ้าปรึกษาแนะนําแกส่มาชกิในทมีถงึแนวทางในการทํางาน โดยยดึถือวสิัยทัศนแ์ละเป้าหมายของ 

   องคก์รเป็นสําคัญ 

    

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และกําหนดนโยบายให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของส่วนราชการ 

• ริเริ่มและกําหนดนโยบายใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อการนําวิสัยทัศน์ไปสู่ความสําเร็จ 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และกําหนดวิสัยทัศน์ของส่วนราชการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์

ระดับประเทศ 

• กําหนดวิสัยทัศน ์เป้าหมาย และทิศทางในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ซึ่ง 

   สอดคล้องกับวิสัยทัศนร์ะดับประเทศ 

• คาดการณ์ได้ว่าประเทศจะได้รับผลกระทบอย่างไร จากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอก 
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ประเภทสมรรถนะ : สมรรถนะทางการบริหาร รหัส : 

สมรรถนะ : การวางกลยุทธ์ภาครฐั  

Competency :  Strategic Orientation    

ตําแหน่งประเภทอํานวยการ 

ในกรมป่าไม้ 
 

คํานิยาม 

(Competency Definition) 

ความเข้าใจวิสัยทัศ น์และนโยบายภาครัฐและสามารถนํามา

ประยุกต์ใช้ในการกําหนดกลยุทธ์ของส่วนราชการได้ 
 

ระดับ ลักษณะพฤติกรรม 

0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

1 รู้และเข้าใจนโยบายรวมทั้งภารกิจภาครัฐ ว่ามีความเกี่ยวโยงกับหน้าที่ความรับผิดชอบของ

หน่วยงานอย่างไร 

• เข้าใจนโยบาย ภารกิจ รวมท้ังกลยุทธ์ของภาครัฐและส่วนราชการ ว่าสัมพันธ์ เช่ือมโยงกับภารกิจ 

   ของหน่วยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบอย่างไร 

• สามารถวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคหรือโอกาสของหน่วยงานได ้

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และนําประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการกําหนดกลยุทธ์ได้ 

• ประยุกต์ใช้ประสบการณ์ในการกําหนดกลยุทธ์ของหน่วยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบให้สอดคล้องกับ 

  กลยุทธ์ภาครัฐได ้

• ใช้ความรู้ความเข้าใจในระบบราชการมาปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และนําทฤษฎีหรือแนวคิดซับซ้อนมาใช้ในการกําหนดกลยุทธ์ 

• ประยุกตใ์ชท้ฤษฎี หรือแนวคดิซับซอ้น ในการคดิและพัฒนาเปา้หมายหรือกลยุทธ์ของหนว่ยงาน 

  ที่ตนดูแลรับผิดชอบ 

• ประยุกต์แนวทางปฏิบัติที่ประสบความสําเร็จ (Best Practice) หรือผลการวิจัยต่างๆ มากําหนด   

  แผนงานเชิงกลยุทธ์ในหน่วยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบ 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และกําหนดกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ  ที่เกดิขึ้น 

• ประเมนิและสงัเคราะหส์ถานการณ์ ประเด็น หรือปัญหาทางเศรษฐกจิ สังคม การเมืองภายในประเทศ  

   หรือของโลก โดยมองภาพในลักษณะองค์รวม เพื่อใช้ในการกําหนดกลยุทธ์ภาครัฐหรือส่วนราชการ 

• คาดการณ์สถานการณ์ในอนาคต และกําหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น 

  เพื่อให้บรรลุพันธกิจของส่วนราชการ 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และบูรณาการองค์ความรู้ใหม่มาใช้ในการกําหนดกลยุทธ์ภาครัฐ 

• ริเร่ิม สร้างสรรค์ และบูรณาการองค์ความรู้ใหมใ่นการกําหนดกลยุทธ์ภาครัฐ โดยพิจารณาจากบริบท 

  ในภาพรวม 

• ปรับเปลี่ยนทิศทางของกลยุทธ์ในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง 
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ประเภทสมรรถนะ : สมรรถนะทางการบริหาร รหัส : 

สมรรถนะ : ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน  

Competency :  Change Leadership  

ตําแหน่งประเภทอํานวยการ 

ในกรมป่าไม้ 
 

คํานิยาม 

(Competency Definition) 

ความสามารถในการกระตุ้น  หรือผลักดันหน่วยงานไปสู่การ

ปรับเปล่ียนที่เป็นประโยชน์ รวมถึงการส่ือสารให้ผู้อ่ืนรับรู้ เข้าใจ และ

ดําเนินการให้การปรับเปล่ียนนั้นเกิดข้ึนจริง 
 

ระดับ ลักษณะพฤติกรรม 

0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

1 เห็นความจําเป็นของการปรับเปลี่ยน 

• เห็นความจําเป็นของการปรับเปลี่ยน และปรับพฤติกรรมหรือแผนการทํางานให้สอดคล้องกับการ 

  เปลี่ยนแปลงนัน้ 

• เข้าใจและยอมรับถึงความจําเป็นของการปรับเปลี่ยน และเรียนรู้เพื่อให้สามารถปรับตัวรับการ   

  เปลี่ยนแปลงนั้นได้ 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสามารถทําให้ผู้อื่นเข้าใจการปรับเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้น 

• ช่วยเหลือให้ผูอื้่นเข้าใจถึงความจําเป็นและประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงนัน้ 

• สนับสนุนความพยายามในการปรับเปลี่ยนองค์กร พร้อมท้ังเสนอแนะวิธีการและมีส่วนร่วมในการ 

   ปรับเปลี่ยนดังกล่าว 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และกระตุ้น และสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นเห็นความสําคัญของการ

ปรับเปลี่ยน 

• กระตุ้น และสร้างแรงจูงใจให้ผูอื้่นเห็นความสําคัญของการปรับเปลี่ยน เพ่ือใหเ้กดิความร่วมแรงร่วมใจ 

• เปรียบเทียบให้เห็นว่าสิ่งที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันกับสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไปนั้นแตกต่างกันในสาระสําคัญ 

   อย่างไร 

• สร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นแก่ผู้ที่ยังไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงนัน้ 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และวางแผนงานที่ดีเพื่อรับการปรับเปลี่ยนในองค์กร 

• วางแผนอย่างเป็นระบบและชี้ให้เห็นประโยชน์ของการปรับเปลี่ยน 

• เตรียมแผน และติดตามการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างสมํ่าเสมอ 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนอย่างมีประสิทธิภาพ 

• ผลักดันให้การปรับเปลี่ยนสามารถดําเนินไปได้อย่างราบร่ืนและประสบความสําเร็จ 

• สร้างขวัญกําลังใจ และความเช่ือมั่นในการขับเคลื่อนให้เกิดการปรับเปลี่ยนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ประเภทสมรรถนะ : สมรรถนะทางการบริหาร รหัส : 

สมรรถนะ : การควบคุมตนเอง  

Competency :  Self Control  

ตําแหน่งประเภทอํานวยการ 

ในกรมป่าไม้ 
 

คํานิยาม 

(Competency Definition) 

ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมในสถานการณ์ 

ที่อาจจะถูกยั่วยุ หรือเผชิญหน้ากับความไม่เป็นมิตร หรือต้องทํางาน

ภายใต้สภาวะกดดัน รวมถึงความอดทนอดกล้ันเมื่ออยู่ในสถานการณ์ 

ที่ก่อความเครียดอย่างต่อเนื่อง 
 

ระดับ ลักษณะพฤติกรรม 

0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

1 ไม่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 

• ไม่แสดงพฤติกรรมที่ไม่สุภาพหรือไม่เหมาะสมในทุกสถานการณ์ 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และควบคุมอารมณ์ในแต่ละสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี 

• รู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองและควบคุมได้อย่างเหมาะสม โดยอาจหลีกเลี่ยงจากสถานการณ์ที่เสี่ยง  

  ต่อการเกิดความรุนแรงขึ้น หรืออาจเปลี่ยนหัวข้อสนทนา หรือหยุดพักช่ัวคราวเพื่อสงบสติอารมณ์ 

    

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถใช้ถ้อยทีวาจา หรือปฏิบัติงานต่อไปได้อย่างสงบ แม้จะ

อยู่ในภาวะที่ถูกย่ัวยุ 

• รู้สึกได้ถึงความรุนแรงทางอารมณใ์นระหวา่งการสนทนา หรือการปฏบัิติงาน เช่น ความโกรธ ความผดิหวัง  

  หรือความกดดัน  แต่ไม่แสดงออกแม้จะถูกย่ัวยุ โดยยังคงสามารถปฏิบัติงานต่อไปได้อย่างสงบ 

• สามารถเลือกใช้วิธีการแสดงออกที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดผลในเชิงลบทั้งต่อตนเองและผูอื้่น 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และจัดการความเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• สามารถจัดการกับความเครียดหรือผลที่อาจเกดิขึ้นจากภาวะกดดันทางอารมณไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

• ประยุกต์ใช้วิธีการเฉพาะตน หรือวางแผนล่วงหน้า เพื่อจัดการกับความเครียดและความกดดัน 

  ทางอารมณ์  ที่คาดหมายได้ว่าจะเกิดขึ้น 

• บริหารจัดการอารมณ์ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเครียดของตนเองหรือผู้ร่วมงาน 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเอาชนะอารมณ์ด้วยความเข้าใจ 

• ระงับอารมณ์รุนแรง ด้วยการพยายามทําความเข้าใจและแก้ไขที่ต้นเหตุของปัญหา รวมท้ังบริบทและ 

  ปัจจัยแวดล้อมต่างๆ 

• ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดมากก็ยังสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ รวมถึงทําให้คนอ่ืน ๆ  

  มีอารมณ์ที่สงบลงได้ 
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ประเภทสมรรถนะ : สมรรถนะทางการบริหาร รหัส : 

สมรรถนะ : การสอนงานและการมอบหมายงาน  

Competency :  Coaching and Empowering Others  

ตําแหน่งประเภทอํานวยการ 

ในกรมป่าไม้ 
 

คํานิยาม 

(Competency 

Definition) 

ความตั้งใจที่จะส่งเสริมการเรียนรู้หรือการพัฒนาผู้อ่ืนในระยะยาว 

จนถึงระดับที่เช่ือมั่นว่าจะสามารถมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ผู้

นั้นมีอิสระที่จะตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้ 

 

ระดับ ลักษณะพฤติกรรม 

0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

1 สอนงานหรือให้คําแนะนําเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน 

• สอนงานด้วยการให้คําแนะนําอย่างละเอียด หรือด้วยการสาธิตวิธีปฏิบัติงาน 

• ชี้แนะแหล่งข้อมูล หรือแหล่งทรัพยากรอื่นๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และตั้งใจพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีศักยภาพ 

• สามารถให้คําปรึกษาชี้แนะแนวทางในการพัฒนาหรือส่งเสริมข้อด ีและปรับปรุงข้อด้อยให้ลดลง 

• ให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงศักยภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงาน 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และวางแผนเพื่อให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความสามารถ  

ในการทํางาน 

• วางแผนในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

• มอบหมายงานที่เหมาะสม รวมทั้งให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีจะได้รับการฝึกอบรม หรือพัฒนาอย่าง 

  สม่ําเสมอเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ 

• มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในระดับตัดสินใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นบางเร่ือง เพื่อให้มีโอกาส  

  ริเร่ิมสิ่งใหม่ๆ หรือบริหารจัดการด้วยตนเอง 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาศักยภาพ

ของผู้ใต้บังคับบัญชา 

• สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติเดิมที่เป็นปัจจัยขัดขวางการพัฒนาศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา 

• สามารถเข้าใจถึงสาเหตุแห่งพฤติกรรมของแต่ละบุคคล เพื่อนํามาเป็นปัจจัยในการพัฒนาศักยภาพ 

  ของผู้ใต้บังคับบัญชาได้ 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และทําให้ส่วนราชการมีระบบการสอนงานและการมอบหมายหน้าที่

ความรับผิดชอบ 

• สร้างและสนับสนุนให้มีการสอนงาน และมีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเป็นระบบ 

   ในส่วนราชการ 

• สร้างและสนับสนุนให้มีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในส่วนราชการ 

 


