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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน พัฒนาชุมชน 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางการพัฒนาชุมชนซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษาและสันทนาการ การอนามัย
และสุขาภิบาล การปกครองทองถ่ินและความเจริญดานอื่นๆ โดยเปนผูประสานงานระหวาง
หนวยงานสวนทองถ่ินและองคการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือชวยเหลือประชาชนในทองถ่ินทุกดาน และ
ปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  เจาพนักงานพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติงาน 
  เจาพนักงานพัฒนาชุมชน ระดับชํานาญงาน 
  เจาพนักงานพัฒนาชุมชน ระดับอาวุโส 
    
   
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี .........................พ.ศ. 2552 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   พัฒนาชุมชน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานพัฒนาชุมชน 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ปฏิบัติงานดานธุรการและสารบรรณของงานพัฒนาชุมชนของหนวยงาน เชน การราง

หนังสือตอบโต การสงเอกสารตางๆ การจัดทําทะเบียนรับ-สงเอกสาร เปนตน เพ่ือใหงาน
พัฒนาชุมชนเปนไปอยางราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ 

(2) สํารวจขอมูลชุมชนในดานตางๆ โดยนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาชุมชน 
และทะเบียนผูสูงอาย ุผูพิการ ผูปวยเอดส และเด็กและเยาวชนท่ีดอยโอกาส สําหรับใชในการ
ดําเนินงานอื่นตอไป 

(3) รวมจัดตั้งชุมชนใหม ชุมชนยอยหรือคณะกรรมการชุมชน เพ่ือใหเกิดการรวมกลุมในการ
ประชาสัมพันธหรือดําเนินกิจกรรมในการพัฒนาชุมชนตางๆ 

(4) รวมจัดฝกอบรมประชาชน ประชาสัมพันธและใหความรูถึงโทษของยาเสพติดประเภทตางๆ 
พรอมท้ังจัดตั้งอาสาสมัครชุมชนในการเฝาระวังการคุกคามของยาเสพติดโดยรวมกับ
หนวยงานอื่นๆเชน ตํารวจ เจาหนาท่ีสาธารณสุข เปนตน เพ่ือแกไขปญหายาเสพติดใหหมด
ไปจากพ้ืนท่ี  

(5) รวมจัดทําโครงการตางๆ รวมกับประชาชนในพ้ืนท่ี เชน  โครงการกองทุนหมูบาน โครงการ
ชุมชนพอเพียง โครงการ S M L เปนตน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกประชาชนในพ้ืนท่ีและ
เสริมสรางใหเปนชุมชนท่ีเขมเข็ง 

(6) ประสานงานกับวิทยากรประจําโครงการตางๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกวิทยากรและผูท่ี
เกี่ยวของตางๆ และสนับสนุนใหการดําเนินโครงการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

(7) ออกปฏิบัติงานตามหนวยบริการประชาชนในพ้ืนท่ีตางๆ ท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหประชาชนไดรับ
บริการอยางท่ัวถึง 

(8) จัดทําฎีกาเบิกเงิน พรอมท้ังแจกเบ้ียยังชีพแกผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส หรือเด็กและ
เยาวชนผูดอยโอกาส เพ่ือใหบุคคลเหลานั้นไดรับสิทธิประโยชนตามกฎหมายหรือรัฐบาล
กําหนด และสงเสริมใหบุคคลเหลานั้นมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

(9) ประชาสัมพันธงานพัฒนาชุมชนและงานบริการตางๆ ท่ีหนวยงานจัดแกประชาชนตามพ้ืนท่ี
ท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารงานบริการท่ีเปนประโยชน 

(10) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานพัฒนาชุมชน และงานบรรเทาทุกขแกผูสูงอาย ุผูพิการ ผูปวยเอดส และเด็กและเยาวชน
ท่ีดอยโอกาส เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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(11) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานบริการ 
(12) ติดตามผลการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานดังกลาว เพ่ือ

นําไปใชประโยชนในการหาขอบกพรองและหาแนวทางปรับปรุงแกไขในการปฏิบัติงานคราว
ตอไป 

(13) ตอบปญหาและชี้แจงการปฏิบัติงานเบ้ืองตนเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนแกหนวยงานท่ี
เกี่ยวของเพ่ือใหเกิดความรวมมือและความเขาใจท่ีดีตอกันทุกฝาย 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขาหรือทางอื่นท่ี ก.ถ. รับรอง 
2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคทุกสาขา หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขาท่ี ก.ถ.รับรอง 

หรือ 
3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขาท่ี ก.ถ.รับรอง 
 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   พัฒนาชุมชน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานพัฒนาชุมชน 
ระดับตําแหนง   ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) สงเสริมและกระตุนใหชุมชนมีความเขาใจ และมีความคิดริเร่ิม เพ่ือเขามามีสวนรวมในการ

พัฒนาชุมชนและทองถ่ินของตนโดยมุงพ่ึงพาตนเองเปนหลักและยึดคนในชุมชนเปน
ศูนยกลางในการพัฒนา   

(2) สงเสริม สนับสนุนใหมีการรวมกลุมของประชาชน เพ่ือสรางพลังชุมชนใหเปนฐานการพัฒนา
ชุมชนอยางถูกตองเขมแข็ง ตลอดจนแสวงหาและพัฒนาผูนําชุมชน ผูนํากลุม/องคกร และ
เครือขายองคกรประชาชน  ในการเปนท่ีปรึกษากลุม/องคกร และเครือขายองคกรประชาชน 

(3) สงเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของประชาชน  กระบวนการกลุม  
รวมท้ังกระบวนการชุมชนในรูปแบบตางๆ   ใหประชาชนในชุมชนสามารถคิดคน วิเคราะห 
ตัดสินใจ วางแผนและดําเนินการแกไขปญหาตามความตองการของตนเองและชุมชน เพ่ือให
สามารถบริหารจัดการชุมชนและทองถ่ินของตนเองสูการเปนชุมชนเขมแข็ง 

(4) ควบคุมงานดานธุรการและสารบรรณของงานพัฒนาชุมชนของหนวยงาน เชน การราง
หนังสือตอบโต การสงเอกสารตางๆ การจัดทําทะเบียนรับ-สงเอกสาร เปนตน เพ่ือใหงาน
พัฒนาชุมชนเปนไปอยางราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ 

(5) สํารวจขอมูลชุมชนในดานตางๆ โดยนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาชุมชน 
และทะเบียนผูสูงอาย ุผูพิการ ผูปวยเอดส และเด็กและเยาวชนท่ีดอยโอกาส สําหรับใชในการ
ดําเนินงานอื่นตอไป 

(6) จัดตั้งชุมชนใหม ชุมชนยอยหรือคณะกรรมการชุมชน เพ่ือใหเกิดการรวมกลุมในการ
ประชาสัมพันธหรือดําเนินกิจกรรมในการพัฒนาชุมชนตางๆ 

(7) จัดฝกอบรมประชาชน ประชาสัมพันธและใหความรูถึงโทษของยาเสพติดประเภทตางๆ 
พรอมท้ังจัดตั้งอาสาสมัครชุมชนในการเฝาระวังการคุกคามของยาเสพติดโดยรวมกับ
หนวยงานอื่นๆเชน ตํารวจ เจาหนาท่ีสาธารณสุข เปนตน เพ่ือแกไขปญหายาเสพติดใหหมด
ไปจากพ้ืนท่ี  

(8) จัดทําโครงการตางๆ รวมกับประชาชนในพ้ืนท่ี เชน  โครงการกองทุนหมูบาน โครงการ
ชุมชนพอเพียง โครงการ S M L เปนตน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกประชาชนในพ้ืนท่ีและ
เสริมสรางใหเปนชุมชนท่ีเขมเข็ง 
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(9) ควบคุม ดูแลการประสานงานกับวิทยากรประจําโครงการตางๆ เพ่ืออํานวยความสะดวก
ใหแกวิทยากรและผูท่ีเกี่ยวของตางๆ และสนับสนุนใหการดําเนินโครงการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

(10) ควบคุม ดูแล พรอมท้ังออกปฏิบัติงานตามหนวยบริการประชาชนในพ้ืนท่ีตางๆ ท่ีรับผิดชอบ 
เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการอยางท่ัวถึง 

(11) ควบคุมและตรวจสอบการจัดทําฎีกาเบิกเงิน พรอมท้ังการแจกเบ้ียยังชีพแกผูสูงอายุ ผูพิการ 
ผูปวยเอดส หรือเด็กและเยาวชนผูดอยโอกาส เพ่ือใหบุคคลเหลานั้นไดรับสิทธิประโยชนตาม
กฎหมายหรือรัฐบาลกําหนด และสงเสริมใหบุคคลเหลานั้นมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

(12) ประชาสัมพันธงานพัฒนาชุมชนและงานบริการตางๆ ท่ีหนวยงานจัดแกประชาชนตามพ้ืนท่ี
ท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารงานบริการท่ีเปนประโยชน 

(13) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานพัฒนาชุมชน และงานบรรเทาทุกขแกผูสูงอาย ุผูพิการ ผูปวยเอดส และเด็กและเยาวชน
ท่ีดอยโอกาส เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(14) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(15) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจาพนักงานพัฒนาชุมชนระดับรองลงไป ตลอดจนสอนงาน 

ถายทอดความรูและประสบการณให เพ่ือใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
3.  ดานบริการ 
(16) ติดตามผลการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานดังกลาว   เพ่ือ

นําไปใชประโยชนในการ หาขอบกพรองและหาแนวทางปรับปรุงแกไขในการปฏิบัติงานคราว
ตอไป 

(17) ตอบปญหาและชี้แจงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนแกหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือให
เกิดความรวมมือและความเขาใจท่ีดีตอกันทุกฝาย 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานพัฒนาชุมชนประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานและ 
2. ไดดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป 

โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชนหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   พัฒนาชุมชน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานพัฒนาชุมชน 
ระดับตําแหนง   อาวุโส 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) สงเสริมและกระตุนใหชุมชนมีความเขาใจ และมีความคิดริเร่ิม เพ่ือเขามามีสวนรวมในการ

พัฒนาชุมชนและทองถ่ินของตนโดยมุงพ่ึงพาตนเองเปนหลักและยึดคนในชุมชนเปน
ศูนยกลางในการพัฒนา   

(2) สงเสริม สนับสนุนใหมีการรวมกลุมของประชาชน เพ่ือสรางพลังชุมชนใหเปนฐานการพัฒนา
ชุมชนอยางถูกตองเขมแข็ง ตลอดจนแสวงหาและพัฒนาผูนําชุมชน ผูนํากลุม/องคกร และ
เครือขายองคกรประชาชน  ในการเปนท่ีปรึกษากลุม/องคกร และเครือขายองคกรประชาชน 

(3) สงเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของประชาชน  กระบวนการกลุม  
รวมท้ังกระบวนการชุมชนในรูปแบบตางๆ ใหประชาชนในชุมชนสามารถคิดคน วิเคราะห 
ตัดสินใจ วางแผนและดําเนินการแกไขปญหาตามความตองการของตนเองและชุมชน เพ่ือให
สามารถบริหารจัดการชุมชนและทองถ่ินของตนเองสูการเปนชุมชนเขมแข็ง 

(4) กํากับดูแลงานดานธุรการและสารบรรณของงานพัฒนาชุมชนของหนวยงาน เชน การราง
หนังสือตอบโต การสงเอกสารตางๆ การจัดทําทะเบียนรับ-สงเอกสาร เปนตน เพ่ือใหงาน
พัฒนาชุมชนเปนไปอยางราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ 

(5) ควบคุมและใหแนวทางในการสํารวจขอมูลชุมชนในดานตางๆ โดยนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห 
เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาชุมชน และทะเบียนผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส และเด็กและเยาวชนท่ี
ดอยโอกาส สําหรับใชในการดําเนินงานอื่นตอไป 

(6) ควบคุมดูแลการจัดตั้งชุมชนใหม ชุมชนยอยหรือคณะกรรมการชุมชน เพ่ือใหเกิดการ
รวมกลุมในการประชาสัมพันธหรือดําเนินกิจกรรมในการพัฒนาชุมชนตางๆ 

(7) วางแผนการจัดฝกอบรมประชาชน ประชาสัมพันธและใหความรูถึงโทษของยาเสพติด
ประเภทตางๆ พรอมท้ังจัดตั้งอาสาสมัครชุมชนในการเฝาระวังการคุกคามของยาเสพติดโดย
รวมกับหนวยงานอื่นๆเชน ตํารวจ เจาหนาท่ีสาธารณสุข เปนตน เพ่ือแกไขปญหายาเสพติด
ใหหมดไปจากพ้ืนท่ี  

(8) ควบคุมการดําเนินโครงการตางๆ เชน  โครงการกองทุนหมูบาน โครงการชุมชนพอเพียง 
โครงการ S M L เปนตน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกประชาชนในพ้ืนท่ีและเสริมสรางให
เปนชุมชนท่ีเขมเข็ง 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(9) กํากับดูแลการประสานงานกับวิทยากรประจําโครงการตางๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแก
วิทยากรและผู ท่ีเกี่ยวของตางๆ และสนับสนุนใหการดําเนินโครงการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

(10) กํากับ ดูแล ส่ังการพรอมท้ังออกปฏิบัติงานตามหนวยบริการประชาชนในพ้ืนท่ีตางๆ ท่ี
รับผิดชอบ เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการอยางท่ัวถึง 

(11) กํากับและตรวจสอบการจัดทําฎีกาเบิกเงิน พรอมท้ังการแจกเบ้ียยังชีพแกผูสูงอายุ ผูพิการ 
ผูปวยเอดส หรือเด็กและเยาวชนผูดอยโอกาส เพ่ือใหบุคคลเหลานั้นไดรับสิทธิประโยชนตาม
กฎหมายหรือรัฐบาลกําหนด และสงเสริมใหบุคคลเหลานั้นมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

(12) กําหนดแนวทางประชาสัมพันธงานพัฒนาชุมชนและงานบริการตางๆ ท่ีหนวยงานจัดแก
ประชาชนตามพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารงานบริการท่ีเปน
ประโยชน 

(13) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานพัฒนาชุมชน และงานบรรเทาทุกขแกผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส และเด็กและเยาวชน
ท่ีดอยโอกาส เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(14) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(15) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจาพนักงานพัฒนาชุมชนระดับรองลงไป ตลอดจนสอนงาน 

ถายทอดความรูและประสบการณให เพ่ือใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
3.  ดานบริการ 
(16) ติดตามผลการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานดังกลาว เพ่ือ

นําไปใชประโยชนในการ หาขอบกพรองและหาแนวทางปรับปรุงแกไขในการปฏิบัติงานคราว
ตอไป 

(17) ตอบปญหาและชี้แจงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนแกหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือให
เกิดความรวมมือและความเขาใจท่ีดีตอกันทุกฝาย 

 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานและ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานพัฒนาชุมชนประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน

หรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน
หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ปหรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานพัฒนาชุมชนประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือ
ท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 10 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน
หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 




