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รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง การปรับปรุงระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนของขาราชการสวนทองถ่ิน (ระยะที่ 2)
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14.4  (Technical Knowledge) 

จากผลการศึกษา ที่ปรึกษานําเสนอคําจํากัดความและระดับความซับซอนของความรูที่จําเปนในงาน
จํานวน 21 ดาน ดังตอไปนี้

: ความรูและความเขาใจในวิชาชีพและงานที่ปฏิบัติอยู และสามารถประยุกตความรูและ
ความเขาใจที่จําเปนน้ันๆ มาใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

 0: ไมแสดงความรูดานนี้อยางชัดเจน

 1: มีความรูในเรื่อง/ประเด็นที่เกี่ยวของกับงานในสายงาน/สายอาชีพของตนเองจนสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางราบรื่นตามเปาหมายที่กําหนดไว

 2: มีความรูในระดับที่ 1 และมีความเขาใจในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีของงานในสายอาชีพ
ที่ปฏิบัติอยูจนสามารถใหคําแนะนําแกเพ่ือนรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชาได

 3: มีความรูในระดับที่ 2 และมีความรูความเขาใจอยางถองแทเกี่ยวกับลักษณะงาน หลักการ
แนวคิด ทฤษฎีของงานในสายอาชีพที่ปฏิบัติอยู จนสามารถนํามาประยุกตใชใหเขากับสถานการณ
ตางๆ ได

 4: มีความรูในระดับที่ 3 และมีประสบการณกวางขวางในสายอาชีพที่ปฏิบัติหนาที่อยู
จนสามารถเชื่อมโยงความรูเหลาน้ีเขากับแผนปฏิบัติการและนโยบายเชิงกลยุทธและยุทธศาสตรของ
หนวยงาน หรือองคกรได

 5: มีความรูในระดับที่ 4 และเปนที่ยอมรับวาเปนผูเชี่ยวชาญในสายงาน/สายอาชีพที่ปฏิบัติ
หนาที่อยูเน่ืองจากมีประสบการณและความรูที่ลึกซ้ึงและกวางขวาง และเปนที่ปรึกษาในการปฏิบัติงาน
ใหกับหนวยงานอื่นๆได
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คําจํากัดความ: ความรูในเรื่องกฎหมาย ตลอดจนกฎระเบียบ และขอบังคับตางๆ ที่ตองใชในการ
ปฏิบัติงาน

ระดับที่ 0: ไมแสดงความรูดานนี้อยางชัดเจน

 1: มีความรู และความเขาใจกฎหมายหรือกฎระเบียบตางๆ ที่เก่ียวของกับงานประจําวันที่
ปฏิบัติอยู

 2: มีความรูในระดับที่ 1 และมีความเขาใจกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เก่ียวของอยางลึกซึ้งและ
ทราบวาจะหาคําตอบจากที่ใดเมื่อมีขอสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายหรือระเบียบของงานที่ปฏิบัติอยู

 3: มีความรูในระดับที่ 2 และสามารถนําไปประยุกตเพ่ือวิเคราะหปญหาที่ซับซอน อุดชองโหว
ในกฎหมาย หรือตอบคําถามขอสงสัยในงานที่ปฏิบัติอยูใหหนวยงานหรือบุคคลที่เก่ียวของได

 4: มีความรูในระดับที่ 3 และเขาใจกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่มีความสัมพันธเชื่อมโยงกับ
กฎหมายหรือกฎระเบียบในงานและสามารถนํามาใชแนะนําหรือใหคําปรึกษาในภาพรวมหากเกิดประเด็น
ปญหา

 5: มีความรูในระดับที่ 4 และเปนผูเชี่ยวชาญทางกฎหมาย สามารถแนะนํา ใหคําปรึกษา
วิเคราะหหาเหตุผลและทางแกไขในประเด็นหรือปญหาที่ไมเคยเกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
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: ความรูในการกําหนดหรือวางแผนปฏิบัติงานที่สอดคลองกับยุทธศาสตรหรือนโยบาย
ที่กําหนดขึ้น เพ่ือแสดงใหเห็นถึงรายละเอียดของการดําเนินการแตละกิจกรรม งาน หรือโครงการ
ที่กําหนดเพื่อใหเกิดความสําเร็จขององคกร

 0: ไมแสดงความรูดานนี้อยางชัดเจน

 1: มีความรูและความเขาใจในหลักการ วิธีการ และแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการ
แผนยุทธศาสตร และแผนงานตางๆ

 2: มีความรูในระดับที่ 1 และสามารถใชความรูน้ีไดอยางชํานาญตลอดจนสามารถเชื่อมโยงไดวา
การสามารถประยุกตใชความรูดังกลาวเพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของหนวยงาน
ไดอยางถูกตอง

 3: มีความรูในระดับที่ 2 และสามารถประยุกตความรูน้ีเพ่ือนํามาใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตรของหนวยงานได

 4: มีความรูในระดับที่ 3 และสามารถเชื่อมโยงความรูเหลาน้ีเขากับทิศทางและภารกิจเพ่ือ
มาสรางและกําหนดยุทธศาสตรของหนวยงานหรือองคกรได

 5: มีความรูในระดับที่ 4 และเปนที่ยอมรับวาเปนผูเชี่ยวชาญอยางมากในความรูน้ีจนสามารถ
เปนที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานใหกับหนวยงานอื่นๆ ทั้งในและนอกองคกรได
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: ความรูในการกําหนดหรือวางแผนปฏิบัติงานที่สอดคลองกับยุทธศาสตรหรือนโยบาย
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 1: มีความรูและความเขาใจในหลักการ วิธีการ และแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการ
แผนยุทธศาสตร และแผนงานตางๆ

 2: มีความรูในระดับที่ 1 และสามารถใชความรูน้ีไดอยางชํานาญตลอดจนสามารถเชื่อมโยงไดวา
การสามารถประยุกตใชความรูดังกลาวเพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของหนวยงาน
ไดอยางถูกตอง

 3: มีความรูในระดับที่ 2 และสามารถประยุกตความรูน้ีเพ่ือนํามาใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตรของหนวยงานได

 4: มีความรูในระดับที่ 3 และสามารถเชื่อมโยงความรูเหลาน้ีเขากับทิศทางและภารกิจเพ่ือ
มาสรางและกําหนดยุทธศาสตรของหนวยงานหรือองคกรได

 5: มีความรูในระดับที่ 4 และเปนที่ยอมรับวาเปนผูเชี่ยวชาญอยางมากในความรูน้ีจนสามารถ
เปนที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานใหกับหนวยงานอื่นๆ ทั้งในและนอกองคกรได
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คําจํากัดความ: ความรูและความเขาใจในหลักการทางการเงิน งบประมาณ และบริหารจัดการงบการเงิน
และงบประมาณได รวมทั้งสามารถจัดทํา ตรวจสอบ และแกไขขอผิดพลาดของงบการเงิน และงบประมาณ
และใหขอเสนอแนะไดอยางถูกตอง

 0: ไมแสดงความรูดานนี้อยางชัดเจน

 1: มีความรูและความเขาใจในหลักการ ทฤษฎีทางการเงิน งบประมาณ และรูปแบบการบริหาร
การเงิน งบประมาณ และวิธีการจัดการงบการเงิน และงบประมาณ

 2: มีความรูในระดับที่ 1 และสามารถอาน วิเคราะหรายงานทางการเงินและงบประมาณได
รวมทั้งสามารถจัดทํางบการเงิน งบประมาณ และสรุปรายงานงบการเงินและงบประมาณไดอยางถูกตอง

 3: มีความรูในระดับที่ 2 และสามารถตรวจสอบความถูกตอง แกไขขอผิดพลาดของการจัดทํา
งบการเงิน งบประมาณ และเสนอแนะขอควรระมัดระวังในการจัดทํางบการเงินและงบประมาณได

 4: มีความรูในระดับที่ 3 และสามารถวิเคราะหขอมูลและปจจัยแวดลอมที่มีผลกระทบตอการ
บริหารจัดการงบการเงินและงบประมาณได รวมทั้งสามารถใหคําแนะนํา และฝกอบรมใหผูอ่ืนจัดทํา
งบการเงินและงบประมาณที่ถูกตองตามมาตรฐานและหลักการได

 5: มีความรูในระดับที่ 4 และสามารถวางแผนทางการเงิน การใชจาย รายได และงบประมาณ
ขององคกรไดสอดคลองกับกลยุทธการดําเนินงานขององคกร รวมทั้งกําหนดนโยบายการบริหาร
งบการเงินไดสอดคลองกับนโยบายการดําเนินงานขององคกร

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง การปรับปรุงระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนของขาราชการสวนทองถิ่น (ระยะที่ 2)

        หนา 357 จากทั้งหมด 499 หนา

: ความรูในการวิเคราะห รวบรวม และบริหารจัดการความรูหรือบทเรียนตางๆ ที่ไดมา
เพ่ือใหสามารถจัดทําเปนขอมูลที่แบงปนใหกับบุคคลหรือหนวยงานอื่นๆ ไดอยางเหมาะสม และ
มีประโยชนสูงสุด

 0: ไมแสดงความรูดานนี้อยางชัดเจน

 1: มีความรูและความเขาใจทั่วไปในแนวคิด รูปแบบ ความสําคัญ องคประกอบ และหลักการ
ในการจัดการความรู

 2: มีความรูในระดับที่ 1 และสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานได และสามารถ
ตอบขอซักถามในเบ้ืองตนแกผูอ่ืนได

 3: มีความรูในระดับที่ 2 และสามารถแกไขปญหา ใหคําแนะนํา และเสนอแนวทางในการ
ปรับปรุงการจัดการความรูใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นได

 4: มีความรูในระดับที่ 3 และสามารถฝกอบรมและสอนใหผูอ่ืนมีความรูความเขาใจไดอยาง
มีประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถนําไปปฏิบัติใชจริงในงานได

 5: มีความรูในระดับที่ 4 และสามารถประยุกตความรูเพ่ือคิดคนส่ิงใหมๆ ใหกับหนวยงานและ
องคกรได รวมทั้งสามารถวางแผน และกําหนดแนวทางในการจัดความรูอยางเปนรูปธรรมขององคกรได

แบบประเมินความรู้ที่จำเป็นในงาน ทต.เวียงพางคำ
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) 

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง การปรับปรุงระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนของขาราชการสวนทองถิ่น (ระยะที่ 2)

        หนา 356 จากทั้งหมด 499 หนา

คําจํากัดความ: ความรูและความเขาใจในหลักการทางการเงิน งบประมาณ และบริหารจัดการงบการเงิน
และงบประมาณได รวมทั้งสามารถจัดทํา ตรวจสอบ และแกไขขอผิดพลาดของงบการเงิน และงบประมาณ
และใหขอเสนอแนะไดอยางถูกตอง

 0: ไมแสดงความรูดานนี้อยางชัดเจน

 1: มีความรูและความเขาใจในหลักการ ทฤษฎีทางการเงิน งบประมาณ และรูปแบบการบริหาร
การเงิน งบประมาณ และวิธีการจัดการงบการเงิน และงบประมาณ

 2: มีความรูในระดับที่ 1 และสามารถอาน วิเคราะหรายงานทางการเงินและงบประมาณได
รวมทั้งสามารถจัดทํางบการเงิน งบประมาณ และสรุปรายงานงบการเงินและงบประมาณไดอยางถูกตอง

 3: มีความรูในระดับที่ 2 และสามารถตรวจสอบความถูกตอง แกไขขอผิดพลาดของการจัดทํา
งบการเงิน งบประมาณ และเสนอแนะขอควรระมัดระวังในการจัดทํางบการเงินและงบประมาณได

 4: มีความรูในระดับที่ 3 และสามารถวิเคราะหขอมูลและปจจัยแวดลอมที่มีผลกระทบตอการ
บริหารจัดการงบการเงินและงบประมาณได รวมทั้งสามารถใหคําแนะนํา และฝกอบรมใหผูอ่ืนจัดทํา
งบการเงินและงบประมาณที่ถูกตองตามมาตรฐานและหลักการได

 5: มีความรูในระดับที่ 4 และสามารถวางแผนทางการเงิน การใชจาย รายได และงบประมาณ
ขององคกรไดสอดคลองกับกลยุทธการดําเนินงานขององคกร รวมทั้งกําหนดนโยบายการบริหาร
งบการเงินไดสอดคลองกับนโยบายการดําเนินงานขององคกร

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง การปรับปรุงระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนของขาราชการสวนทองถ่ิน (ระยะที่ 2)

        หนา 357 จากทั้งหมด 499 หนา

: ความรูในการวิเคราะห รวบรวม และบริหารจัดการความรูหรือบทเรียนตางๆ ที่ไดมา
เพ่ือใหสามารถจัดทําเปนขอมูลที่แบงปนใหกับบุคคลหรือหนวยงานอื่นๆ ไดอยางเหมาะสม และ
มีประโยชนสูงสุด

 0: ไมแสดงความรูดานนี้อยางชัดเจน

 1: มีความรูและความเขาใจทั่วไปในแนวคิด รูปแบบ ความสําคัญ องคประกอบ และหลักการ
ในการจัดการความรู

 2: มีความรูในระดับที่ 1 และสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานได และสามารถ
ตอบขอซักถามในเบ้ืองตนแกผูอ่ืนได

 3: มีความรูในระดับที่ 2 และสามารถแกไขปญหา ใหคําแนะนํา และเสนอแนวทางในการ
ปรับปรุงการจัดการความรูใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นได

 4: มีความรูในระดับที่ 3 และสามารถฝกอบรมและสอนใหผูอ่ืนมีความรูความเขาใจไดอยาง
มีประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถนําไปปฏิบัติใชจริงในงานได

 5: มีความรูในระดับที่ 4 และสามารถประยุกตความรูเพ่ือคิดคนส่ิงใหมๆ ใหกับหนวยงานและ
องคกรได รวมทั้งสามารถวางแผน และกําหนดแนวทางในการจัดความรูอยางเปนรูปธรรมขององคกรได
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) 

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง การปรับปรุงระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนของขาราชการสวนทองถิ่น (ระยะที่ 2)

        หนา 358 จากทั้งหมด 499 หนา

: ความรูในการติดตามและประเมินผลโดยมุงสรางกรอบงาน (Formative) มุงพัฒนา
กระบวนการและมุงเนนการสรางคุณคาของงานเพื่อนําไปสูสภาวะที่พึงประสงคในอนาคต นอกจากนั้น
ยังหมายรวมถึงความสามารถในการกําหนดวิธี เทคนิค และการประเมินผลของงานตางๆ ทั้งผลกระทบ
โดยตรง (Direct Impact) ผลกระทบโดยออม (Indirect Impact) และผลกระทบเกี่ยวเนื่อง (Induced 
Impact)

 0: ไมแสดงความรูดานนี้อยางชัดเจน

 1: มีความรูและความเขาใจทั่วไปในแนวคิด แนวทาง ขั้นตอน และหลักการในการติดตามและ
ประเมินผล

 2: มีความรูในระดับที่ 1 และสามารถใชความรูไดอยางชํานาญ และสามารถเชื่อมโยง และ
ประยุกตใชความรูเพ่ือติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการงานตางๆ ที่รับผิดชอบได

 3: มีความรูในระดับที่ 2 และสามารถประยุกตความรูเพ่ือนํามาใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในงานบริหารจัดการงานตางๆ หรือผลงานของเครือขาย ใหสอดคลองกับทิศทางการดําเนินงานของ
องคกร

 4: มีความรูในระดับที่ 3 และสามารถฝกอบรมใหผูอ่ืนมีความรูไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและ
สามารถนําไปปฏิบัติใชจริงในงานได

 5: มีความรูในระดับที่ 4 และสามารถกําหนดกลยุทธในการติดตามและประเมินผลงานตางๆ
ของหนวยงาน หรือองคกรใหสอดคลองกับเปาหมาย และนโยบายขององคกรได

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง การปรับปรุงระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนของขาราชการสวนทองถิ่น (ระยะที่ 2)

        หนา 359 จากทั้งหมด 499 หนา

: ความรูและความเขาใจในความหมาย ประเภท และวงจรการบริหารความเสี่ยง และ
สามารถตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงใหเกิดประสิทธิภาพตลอดจนสามารถกําหนดแนวทาง
การดําเนินงานเพื่อปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับองคกรได

 0: ไมแสดงความรูดานนี้อยางชัดเจน

 1: มีความรูและความเขาใจในความหมาย ประเภท ปจจัย วงจร และขั้นตอนการบริหาร
ความเสี่ยง

 2: มีความรูในระดับที่ 1 และสามารถระบุปจจัยการบริหารความเสี่ยง และนําเสนอแนวทาง
ปองกันความเสี่ยงในเบื้องตนได

 3: มีความรูในระดับที่ 2 และสามารถจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได เพ่ือรับมือกับ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และสามารถควบคุม และตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ที่กําหนดได

 4: มีความรูในระดับที่ 3 และสามารถวิเคราะหโอกาส สถานการณ และผลกระทบที่อาจจะเกิด
ความเสี่ยงได และสามารถจัดทําแผนปฏิบัติการในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นของหนวยงาน หรือ
องคกรได และสามารถใหคําแนะนําถึงแนวทางและวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

 5: มีความรูในระดับที่ 4 และสามารถประเมินและคาดการณความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการ
บริหารงานขององคกรและสามารถกําหนดแนวทางดําเนินงานเพื่อปองกัน ลด และควบคุมความเสี่ยง
ในระดับที่องคกรยอมรับได
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        หนา 358 จากทั้งหมด 499 หนา

: ความรูในการติดตามและประเมินผลโดยมุงสรางกรอบงาน (Formative) มุงพัฒนา
กระบวนการและมุงเนนการสรางคุณคาของงานเพื่อนําไปสูสภาวะที่พึงประสงคในอนาคต นอกจากนั้น
ยังหมายรวมถึงความสามารถในการกําหนดวิธี เทคนิค และการประเมินผลของงานตางๆ ทั้งผลกระทบ
โดยตรง (Direct Impact) ผลกระทบโดยออม (Indirect Impact) และผลกระทบเกี่ยวเนื่อง (Induced 
Impact)

 0: ไมแสดงความรูดานนี้อยางชัดเจน

 1: มีความรูและความเขาใจทั่วไปในแนวคิด แนวทาง ขั้นตอน และหลักการในการติดตามและ
ประเมินผล

 2: มีความรูในระดับที่ 1 และสามารถใชความรูไดอยางชํานาญ และสามารถเชื่อมโยง และ
ประยุกตใชความรูเพ่ือติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการงานตางๆ ที่รับผิดชอบได

 3: มีความรูในระดับที่ 2 และสามารถประยุกตความรูเพ่ือนํามาใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในงานบริหารจัดการงานตางๆ หรือผลงานของเครือขาย ใหสอดคลองกับทิศทางการดําเนินงานของ
องคกร

 4: มีความรูในระดับที่ 3 และสามารถฝกอบรมใหผูอ่ืนมีความรูไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและ
สามารถนําไปปฏิบัติใชจริงในงานได

 5: มีความรูในระดับที่ 4 และสามารถกําหนดกลยุทธในการติดตามและประเมินผลงานตางๆ
ของหนวยงาน หรือองคกรใหสอดคลองกับเปาหมาย และนโยบายขององคกรได

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง การปรับปรุงระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนของขาราชการสวนทองถ่ิน (ระยะที่ 2)

        หนา 359 จากทั้งหมด 499 หนา

: ความรูและความเขาใจในความหมาย ประเภท และวงจรการบริหารความเสี่ยง และ
สามารถตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงใหเกิดประสิทธิภาพตลอดจนสามารถกําหนดแนวทาง
การดําเนินงานเพื่อปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับองคกรได

 0: ไมแสดงความรูดานนี้อยางชัดเจน

 1: มีความรูและความเขาใจในความหมาย ประเภท ปจจัย วงจร และขั้นตอนการบริหาร
ความเสี่ยง

 2: มีความรูในระดับที่ 1 และสามารถระบุปจจัยการบริหารความเสี่ยง และนําเสนอแนวทาง
ปองกันความเสี่ยงในเบื้องตนได

 3: มีความรูในระดับที่ 2 และสามารถจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได เพ่ือรับมือกับ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และสามารถควบคุม และตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ที่กําหนดได

 4: มีความรูในระดับที่ 3 และสามารถวิเคราะหโอกาส สถานการณ และผลกระทบที่อาจจะเกิด
ความเสี่ยงได และสามารถจัดทําแผนปฏิบัติการในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นของหนวยงาน หรือ
องคกรได และสามารถใหคําแนะนําถึงแนวทางและวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

 5: มีความรูในระดับที่ 4 และสามารถประเมินและคาดการณความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการ
บริหารงานขององคกรและสามารถกําหนดแนวทางดําเนินงานเพื่อปองกัน ลด และควบคุมความเสี่ยง
ในระดับที่องคกรยอมรับได

แบบประเมินความรู้ที่จำเป็นในงาน ทต.เวียงพางคำ



370
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ 2) 

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) 

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง การปรับปรุงระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนของขาราชการสวนทองถ่ิน (ระยะที่ 2)

        หนา 360 จากทั้งหมด 499 หนา

: ความรูและความเขาใจในแนวคิด หลักการ และขั้นตอนการทํางานดานบัญชี และ
ระบบบัญขี รวมทั้งสามารถบันทึกและจัดทํารายงานทางบัญชีไดสอดคลองกับมาตรฐานทางบัญชี

 0: ไมแสดงความรูดานนี้อยางชัดเจน

 1: มีความรูและความเขาใจในหลักการ แนวทางปฏิบัติ และขั้นตอนการทํางานดานบัญชี รวมทั้ง
สามารถคํานวณและลงบันทึกบัญชีพ้ืนฐานได

 2: มีความรูในระดับที่ 1 และสามารถตรวจสอบความถูกตองของเอกสารที่เกี่ยวของกับงานบัญชี
ไดตามกรอบและแนวทางที่กําหนด รวมทั้งอานและตีความขอมูลไดตามถูกตองตามหลักกฎหมาย
การบัญชี

 3: มีความรูในระดับที่ 2 และสามารถปดบัญชีแยกประเภท จัดทํารายงานทางบัญชี และจัดทํา
งบทดลองไดถูกตองตามหลักและมาตรฐานทางบัญชี รวมทั้งสามารถใหคําแนะนําที่ถูกตองตามหลัก
กฎหมายดานบัญชี

 4: มีความรูในระดับที่ 3 และสามารถตรวจสอบรายงานทางบัญชี แกไขขอผิดพลาดทางบัญชี
และวางแผนปองกันปญหาทางบัญชีไมใหเกิดความผิดพลาดซ้ําๆ ได

 5: มีความรูในระดับที่ 4 และสามารถออกแบบปรับปรุง พัฒนา และวางระบบบัญชีใหมีความ
เหมาะสมกับการใชงานขององคกร รวมทั้งกําหนดกรอบ ทิศทาง และแผนงานทางบัญชีไดสอดคลองกับ
นโยบายขององคกรได

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง การปรับปรุงระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนของขาราชการสวนทองถิ่น (ระยะที่ 2)

        หนา 361 จากทั้งหมด 499 หนา

: ความรูและความเขาใจในงานบรรณารักษ การบริหารจัดการงานหองสมุด การแบง
หมวดหมูหนังสือ การจัดเก็บ การสืบคนของเอกสาร หนังสือ และสื่อตางๆ ของหองสมุด เพ่ือใหเกิดความ
สะดวกในการใชบริการ

 0: ไมแสดงความรูดานนี้อยางชัดเจน

 1: มีความรูและความเขาใจในระบบงานของหองสมุด และวิธีการจัดการหองสมุด และสามารถ
จัดแบงประเภทหมวดหมูของเอกสาร หนังสือ และสื่อตางๆ ของหองสมุดได

 2: มีความรูในระดับที่ 1 และสามารถจัดเก็บเอกสาร หนังสือ และสื่อตางๆ ไดอยางเปนระบบ
ตามที่กําหนดไว และใหคําแนะนําแกผูใชบริการหองสมุดถึงวิธีการใชหองสมุด การสืบคน การยืม-คืน
และกฎระเบียบที่เก่ียวของได

 3: มีความรูในระดับที่ 2 และใหบริการยืม-คืน สืบคนเอกสาร หนังสือ และสื่อตางๆ ของ
หองสมุดได และสามารถสอนในรายละเอียดถึงวิธีการแบงประเภท การจัดเก็บ แนวทาง และวิธีการสืบคน
ไดอยางถูกตอง

 4: มีความรูในระดับที่ 3 และสามารถประยุกตโปรแกรมคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสมัยใหม
ในการสืบคน การจัดเก็บเอกสาร หนังสือ และสื่อตางๆ รวมทั้งสามารถฝกอบรมใหผูอ่ืนดําเนินงานของ
หองสมุดได และสามารถเสนอแนะแนวทางเลือกใหมๆ ในงานหองสมุดได

 5: มีความรูในระดับที่ 4 และสามารถกําหนดนโยบาย และแผนงานการบริหารจัดการงาน
หองสมุดไดอยางถูกตองและสอดคลองตามนโยบายขององคกรได และสามารถจัดสรรทรัพยากรและ
งบประมาณของหองสมุดไดอยางคุมคา

แบบประเมินความรู้ที่จำเป็นในงาน ทต.เวียงพางคำ
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) 

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง การปรับปรุงระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนของขาราชการสวนทองถ่ิน (ระยะที่ 2)

        หนา 361 จากทั้งหมด 499 หนา

: ความรูและความเขาใจในงานบรรณารักษ การบริหารจัดการงานหองสมุด การแบง
หมวดหมูหนังสือ การจัดเก็บ การสืบคนของเอกสาร หนังสือ และสื่อตางๆ ของหองสมุด เพ่ือใหเกิดความ
สะดวกในการใชบริการ

 0: ไมแสดงความรูดานนี้อยางชัดเจน

 1: มีความรูและความเขาใจในระบบงานของหองสมุด และวิธีการจัดการหองสมุด และสามารถ
จัดแบงประเภทหมวดหมูของเอกสาร หนังสือ และสื่อตางๆ ของหองสมุดได

 2: มีความรูในระดับที่ 1 และสามารถจัดเก็บเอกสาร หนังสือ และสื่อตางๆ ไดอยางเปนระบบ
ตามที่กําหนดไว และใหคําแนะนําแกผูใชบริการหองสมุดถึงวิธีการใชหองสมุด การสืบคน การยืม-คืน
และกฎระเบียบที่เก่ียวของได

 3: มีความรูในระดับที่ 2 และใหบริการยืม-คืน สืบคนเอกสาร หนังสือ และสื่อตางๆ ของ
หองสมุดได และสามารถสอนในรายละเอียดถึงวิธีการแบงประเภท การจัดเก็บ แนวทาง และวิธีการสืบคน
ไดอยางถูกตอง

 4: มีความรูในระดับที่ 3 และสามารถประยุกตโปรแกรมคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสมัยใหม
ในการสืบคน การจัดเก็บเอกสาร หนังสือ และสื่อตางๆ รวมทั้งสามารถฝกอบรมใหผูอ่ืนดําเนินงานของ
หองสมุดได และสามารถเสนอแนะแนวทางเลือกใหมๆ ในงานหองสมุดได

 5: มีความรูในระดับที่ 4 และสามารถกําหนดนโยบาย และแผนงานการบริหารจัดการงาน
หองสมุดไดอยางถูกตองและสอดคลองตามนโยบายขององคกรได และสามารถจัดสรรทรัพยากรและ
งบประมาณของหองสมุดไดอยางคุมคา

แบบประเมินความรู้ที่จำเป็นในงาน ทต.เวียงพางคำ
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ 2) 

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) 

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง การปรับปรุงระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนของขาราชการสวนทองถ่ิน (ระยะที่ 2)

        หนา 362 จากทั้งหมด 499 หนา

: ความรูและความเขาใจในขอบเขตในการปฏิบัติงานดานธุรการ และสารบรรณ รวมทั้ง
สามารถจัดสรรการใชทรัพยากรใหเพียงพอ ตลอดจนติดตาม และปรับปรุงขั้นตอนการใหบริการ
แกหนวยงานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ

 0: ไมแสดงความรูดานนี้อยางชัดเจน

 1: มีความรูและความเขาใจในภาระหนาที่ และแนวปฏิบัติในงานธุรการ และงานสารบรรณ และ
อธิบายไดถึงหนาที่การปฏิบัติงาน และขอบเขตความรับผิดชอบของหนวยงาน

 2: มีความรูในระดับที่ 1 และสามารถรวบรวมปญหา และแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
ของงานธุรการ และงานสารบรรณของหนวยงานในเบื้องตนได รวมทั้งสามารถติดตอประสานงานเพื่อ
รองรับการใหบริการไดอยางเพียงพอ

 3: มีความรูในระดับที่ 2 และสามารถวางแผน จัดสรรการใชทรัพยากร ส่ิงอํานวยความสะดวก
ไดอยางเพียงพอ รวมทั้งควบคุม ติดตามการใหบริการของหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
วิเคราะหขอมูลปญหาและใหขอเสนอแนะดานงานธุรการและงานสารบรรณได

 4: มีความรูในระดับที่ 3 และสามารถปรับปรุงขั้นตอนระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
สามารถใหคําปรึกษาและแนะนําแกผูอ่ืนทั้งภายในและภายนอกองคกรในงานธุรการและงานสารบรรณ
ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 5: มีความรูในระดับที่ 4 และสามารถกําหนดแผนงาน กลยุทธ และเปาหมายของงานธุรการและ
งานสารบรรณใหสอดคลองกับแผนงานและนโยบายขององคกรได

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง การปรับปรุงระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนของขาราชการสวนทองถิ่น (ระยะที่ 2)

        หนา 363 จากทั้งหมด 499 หนา

 GFMIS 

: ความรูและความเขาใจในหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการทํางานของระบบ GFMIS และ
สามารถนํามาประยุกตในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง ตลอดจนออกแบบและพัฒนาระบบการทํางาน
ของ GFMIS ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด

 0: ไมแสดงความรูดานนี้อยางชัดเจน

 1: มีความรูและความเขาใจในหลักการ วิธีการ ขั้นตอนและระบบการทํางานของ GFMIS 

 2: มีความรูในระดับที่ 1 และสามารถประยุกตระบบ GFMIS ที่เก่ียวของมาปรับใชในการ
ปฏิบัติงานได และสามารถปฏิบัติไดถูกตองตามกระบวนการ และขั้นตอนการทํางานของระบบ GFMIS 

 3: มีความรูในระดับที่ 2 และสามารถวิเคราะหขอจํากัด และสาเหตุของปญหาในเบื้องลึกของ
ระบบการทํางาน GFMIS และสามารถใหคําปรึกษาแนะนํา และเสนอแนวทางในการแกไขปญหาไดอยาง
ถูกตองและมีประสิทธิภาพ

 4: มีความรูในระดับที่ 3 และสามารถฝกอบรมผูอ่ืนใหเขาใจและสามารถปฏิบัติงานหรือใชงาน
ที่เก่ียวของกับระบบ GFMIS ไดอยางถูกตอง และเกิดประโยชนในการปฏิบัติงานอยางแทจริง ตลอดจน
นําเสนอแนวทางการพัฒนา และปรับปรุงระบบ GFMIS ใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

 5: มีความรูในระดับที่ 4 และสามารถกําหนดออกแบบ และพัฒนาระบบ GFMIS ขององคกรใหมี
ความทันสมัยและประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคลองตามนโยบายขององคกร

แบบประเมินความรู้ที่จำเป็นในงาน ทต.เวียงพางคำ
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) 

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง การปรับปรุงระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนของขาราชการสวนทองถ่ิน (ระยะที่ 2)

        หนา 363 จากทั้งหมด 499 หนา

 GFMIS 

: ความรูและความเขาใจในหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการทํางานของระบบ GFMIS และ
สามารถนํามาประยุกตในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง ตลอดจนออกแบบและพัฒนาระบบการทํางาน
ของ GFMIS ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด

 0: ไมแสดงความรูดานนี้อยางชัดเจน

 1: มีความรูและความเขาใจในหลักการ วิธีการ ขั้นตอนและระบบการทํางานของ GFMIS 

 2: มีความรูในระดับที่ 1 และสามารถประยุกตระบบ GFMIS ที่เก่ียวของมาปรับใชในการ
ปฏิบัติงานได และสามารถปฏิบัติไดถูกตองตามกระบวนการ และขั้นตอนการทํางานของระบบ GFMIS 

 3: มีความรูในระดับที่ 2 และสามารถวิเคราะหขอจํากัด และสาเหตุของปญหาในเบื้องลึกของ
ระบบการทํางาน GFMIS และสามารถใหคําปรึกษาแนะนํา และเสนอแนวทางในการแกไขปญหาไดอยาง
ถูกตองและมีประสิทธิภาพ

 4: มีความรูในระดับที่ 3 และสามารถฝกอบรมผูอ่ืนใหเขาใจและสามารถปฏิบัติงานหรือใชงาน
ที่เก่ียวของกับระบบ GFMIS ไดอยางถูกตอง และเกิดประโยชนในการปฏิบัติงานอยางแทจริง ตลอดจน
นําเสนอแนวทางการพัฒนา และปรับปรุงระบบ GFMIS ใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

 5: มีความรูในระดับที่ 4 และสามารถกําหนดออกแบบ และพัฒนาระบบ GFMIS ขององคกรใหมี
ความทันสมัยและประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคลองตามนโยบายขององคกร

แบบประเมินความรู้ที่จำเป็นในงาน ทต.เวียงพางคำ
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ 2) 

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) 

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง การปรับปรุงระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนของขาราชการสวนทองถ่ิน (ระยะที่ 2)

        หนา 364 จากทั้งหมด 499 หนา

: ความรูและความเขาใจในหลักการ และวิธีการการพัฒนาบุคลากร การบริหาร
การฝกอบรม รวมทั้งสามารถจัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ และประเมินผลการเรียนรู การพัฒนาบุคลากร
และการฝกอบรมไดอยางมีประสิทธิภาพ

 0: ไมแสดงความรูดานนี้อยางชัดเจน

 1: มีความรูในเรื่องการพัฒนาและฝกอบรมบุคลากรในเบื้องตน

 2: มีความรูในระดับที่ 1 และสามารถคิดริเริ่มหัวขอในการเรียนรูและแนวทางในการพัฒนาและ
ฝกอบรมบุคลากรในเรื่องใหมๆ อยูเสมอ รวมทั้งสามารถบันทึกจัดเก็บขอมูล และตอบขอซักถามในการจัด
ฝกอบรมได

 3: มีความรูในระดับที่ 2 และสามารถประเมินผลลัพธถึงวิธีการดําเนินการจัดการเรียนรู และ
การพัฒนา รวมทั้งประเมินผลการฝกอบรมและนําผลการฝกอบรมไปประกอบการวางแผนการฝกอบรม
และการพัฒนาบุคลากรในอนาคตตอไปได

 4: มีความรูในระดับที่ 3 และพัฒนา และออกแบบโครงสรางหลักสูตร และเนื้อหาการพัฒนา
บุคลากร และการฝกอบรมไดอยางถูกตอง รวมทั้งสามารถติดตาม ตรวจสอบ และฝกอบรมผูอ่ืนในเรื่องที่
ตนเองมีความเชี่ยวชาญได

 5: มีความรูในระดับที่ 4 และสามารถกําหนดหลักสูตรการฝกอบรม การพัฒนาบุคลากร และการ
กําหนดตัวชี้วัดผลงานหรือเปาหมายของการเรียนรูและการพัฒนาของบุคลากรในภาพรวมไดเหมาะสมกับ
เปาหมายและกลยุทธขององคกร

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง การปรับปรุงระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนของขาราชการสวนทองถิ่น (ระยะที่ 2)

        หนา 365 จากทั้งหมด 499 หนา

: ความรูและความเขาใจในแนวคิด หลักการ และกระบวนการในการสื่อสารสาธารณะ
ตลอดจนสามารถดําเนินการสื่อสารสาธารณะ เพ่ือใหเกิดแรงผลักดัน การสรางการรับรู การใหความรู
และการส่ือสารประชาสัมพันธได

 0: ไมแสดงความรูดานนี้อยางชัดเจน

 1: มีความรูและความเขาใจในแนวคิด หลักการ และกระบวนการในการสื่อสารสาธารณะ และ
ดําเนินการรวบรวมขอมูล หัวขอ และประเด็นที่จะดําเนินการในการสื่อสารสาธารณะขององคกรได

 2: มีความรูในระดับที่ 1 และสามารถดําเนินการจัดกิจกรรมของหนวยงาน/องคกรผานทางการ
ส่ือสารสาธารณะที่สอดคลองกับกรอบและเปาหมายของงานที่กําหนดไวได

 3: มีความรูในระดับที่ 2 และสามารถวิเคราะหขอมูล และจับประเด็นทางอุตสาหกรรม และ
เทคโนโลยีตางๆ รวมทั้งแปลงใหเปนขอมูลประกอบในการกําหนดชองทางสื่อสารสาธารณะไดอยาง
มีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเกิดแรงผลักดัน การสรางการรับรู การใหความรู และการสื่อสารประชาสัมพันธ
ในเรื่องที่เก่ียวของได

 4: มีความรูในระดับที่ 3 และสามารถฝกอบรมใหผูอ่ืนเขาใจและสามารถดําเนินงานการสื่อสาร
สาธารณะไดอยางถูกตอง และสามารถวางแผนการสื่อสารสาธารณะ ใหสอดคลองกับเปาหมายและ
นโยบายขององคกร

 5: มีความรูในระดับที่ 4 และสามารถคาดการณบริหารจัดการ และกําหนดกลยุทธ และนโยบาย
การสื่อสารสาธารณะ รวมถึงชองทางในการสื่อสารสาธารณะ เพ่ือใชเปนกรอบในการปฏิบัติงานใหการ
ส่ือสารขององคกรใหไดรับผลสัมฤทธ์ิสูงสุด และมีกระทบในวงกวาง

แบบประเมินความรู้ที่จำเป็นในงาน ทต.เวียงพางคำ
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) 

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง การปรับปรุงระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนของขาราชการสวนทองถ่ิน (ระยะที่ 2)

        หนา 365 จากทั้งหมด 499 หนา

: ความรูและความเขาใจในแนวคิด หลักการ และกระบวนการในการสื่อสารสาธารณะ
ตลอดจนสามารถดําเนินการสื่อสารสาธารณะ เพ่ือใหเกิดแรงผลักดัน การสรางการรับรู การใหความรู
และการส่ือสารประชาสัมพันธได

 0: ไมแสดงความรูดานนี้อยางชัดเจน

 1: มีความรูและความเขาใจในแนวคิด หลักการ และกระบวนการในการสื่อสารสาธารณะ และ
ดําเนินการรวบรวมขอมูล หัวขอ และประเด็นที่จะดําเนินการในการสื่อสารสาธารณะขององคกรได

 2: มีความรูในระดับที่ 1 และสามารถดําเนินการจัดกิจกรรมของหนวยงาน/องคกรผานทางการ
ส่ือสารสาธารณะที่สอดคลองกับกรอบและเปาหมายของงานที่กําหนดไวได

 3: มีความรูในระดับที่ 2 และสามารถวิเคราะหขอมูล และจับประเด็นทางอุตสาหกรรม และ
เทคโนโลยีตางๆ รวมทั้งแปลงใหเปนขอมูลประกอบในการกําหนดชองทางสื่อสารสาธารณะไดอยาง
มีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเกิดแรงผลักดัน การสรางการรับรู การใหความรู และการส่ือสารประชาสัมพันธ
ในเรื่องที่เก่ียวของได

 4: มีความรูในระดับที่ 3 และสามารถฝกอบรมใหผูอ่ืนเขาใจและสามารถดําเนินงานการสื่อสาร
สาธารณะไดอยางถูกตอง และสามารถวางแผนการสื่อสารสาธารณะ ใหสอดคลองกับเปาหมายและ
นโยบายขององคกร

 5: มีความรูในระดับที่ 4 และสามารถคาดการณบริหารจัดการ และกําหนดกลยุทธ และนโยบาย
การสื่อสารสาธารณะ รวมถึงชองทางในการสื่อสารสาธารณะ เพ่ือใชเปนกรอบในการปฏิบัติงานใหการ
ส่ือสารขององคกรใหไดรับผลสัมฤทธ์ิสูงสุด และมีกระทบในวงกวาง

แบบประเมินความรู้ที่จำเป็นในงาน ทต.เวียงพางคำ
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ 2) 

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) 

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง การปรับปรุงระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนของขาราชการสวนทองถ่ิน (ระยะที่ 2)

        หนา 366 จากทั้งหมด 499 หนา

 EIA, SIA  HIA 

: ความรูและความเขาใจในกรอบความคิด หลักการ แนวคิด และวิธีการประเมินผลกระทบ
รวมทั้งสามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบตางๆ ตามกระบวนการ เชน การประเมินผลกระทบดาน
ส่ิงแวดลอม (Environmental Impact Assessment - EIA) การประเมินผลกระทบดานสังคม (Social 
Impact Assessment - SIA) และการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ (Health Impact Assessment- HIA) 
เปนตน ไดอยางรอบดานจนสามารถจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบได

 0: ไมแสดงความรูดานนี้อยางชัดเจน

 1: มีความรูและความเขาใจในกรอบความคิด หลักการ แนวคิด และวิธีการในการวิเคราะห และ
การประเมินผลกระทบตางๆ เชน การประเมินผลกระทบดานส่ิงแวดลอม (Environmental Impact 
Assessment - EIA) การประเมินผลกระทบดานสังคม (Social Impact Assessment - SIA) และ
การประเมินผลกระทบดานสุขภาพ (Health Impact Assessment- HIA) เปนตน ในระดับพ้ืนฐาน

 2: มีความรูในระดับที่ 1 และมีความเขาใจเรื่องน้ีอยางละเอียดจนสามารถนําไปใชในการ
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง หรือสามารถอธิบายใหแกผูอ่ืนได

 3: มีความรูในระดับที่ 2 และมีความรูความเขาใจเรื่องน้ีอยางถองแทจนสามารถนํามาประยุกตใช
ใหเกิดประโยชนสูงสุดกับหนวยงาน ผูประกอบการ หรือองคกรได รวมทั้งสามารถใหคําแนะนําและแกไข
ปญหาแกผูอ่ืนได

 4: มีความรูในระดับที่ 3 และมีประสบการณอยางกวางขวางในเรื่องนี้ และสามารถฝกอบรมและ
พัฒนาใหผูอ่ืนมีความรูอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถนําไปปฏิบัติใชจริงในงานไดอยางถูกตอง

 5: มีความรูในระดับที่ 4 และเปนที่ยอมรับวาเปนผูเชี่ยวชาญในความรูน้ีจนสามารถเปนที่ปรึกษา
ในการปฏิบัติงานใหกับหนวยงานอื่นๆ ทั้งในและนอกองคกรได

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง การปรับปรุงระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนของขาราชการสวนทองถิ่น (ระยะที่ 2)

        หนา 367 จากทั้งหมด 499 หนา

: ความรูเรื่องการจัดการบุคลากรขององคกรเพื่อใหไดซึ่งการบํารุงรักษาการพัฒนา และ
บริหารบุคลากร โดยอาจเปนความรูตั้งแตการวางแผนกําลังคน การสรรหา การเลือกสรรและบรรจุ
การบํารุงรักษาและการจายคาตอบแทนและสวัสดิการ การบริหารผลงาน และการพนจากงาน

 0: ไมแสดงความรูดานนี้อยางชัดเจน

 1: มีความรูและความเขาใจในเรื่องน้ีในระดับพ้ืนฐาน

 2: มีความรูในระดับที่ 1 และมีความรูความเขาใจในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีขอในเรื่องระบบ
ทรัพยากรมนุษย (HRM) และหมั่นติดตามแนวคิดและหลักการใหมๆ อยูเสมอจนสามารถอธิบายหรือ
ตอบคําถามผูอ่ืนได

 3: มีความรูในระดับที่ 2 และมีความรูความเขาใจอยางถองแทจนสามารถนํามาประยุกตใช
ดังกลาวเพ่ือนํามาใชใหคําปรึกษา สอน หรือจัดทําแผนยุทธศาสตรทรัพยากรมนุษยไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด

 4: มีความรูในระดับที่ 3 และเชื่อมโยงความรูเหลานี้เพ่ือแนะนําการเชื่อมโยงทุนมนุษยกับ
มูลคาเพ่ิมตอองคกรและการเติบโตในระยะยาวอยางประสบความสําเร็จได

 5: มีความรูในระดับที่ 4 และเปนที่ยอมรับวาเปนผูเชี่ยวชาญอยางมากในความรูน้ีจนสามารถ
เปนที่ปรึกษาในการจัดการบุคลากรของหนวยงานอื่นๆ ทั้งในและนอกองคกรได

แบบประเมินความรู้ที่จำเป็นในงาน ทต.เวียงพางคำ
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) 

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง การปรับปรุงระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนของขาราชการสวนทองถ่ิน (ระยะที่ 2)

        หนา 367 จากทั้งหมด 499 หนา

: ความรูเรื่องการจัดการบุคลากรขององคกรเพื่อใหไดซึ่งการบํารุงรักษาการพัฒนา และ
บริหารบุคลากร โดยอาจเปนความรูตั้งแตการวางแผนกําลังคน การสรรหา การเลือกสรรและบรรจุ
การบํารุงรักษาและการจายคาตอบแทนและสวัสดิการ การบริหารผลงาน และการพนจากงาน

 0: ไมแสดงความรูดานนี้อยางชัดเจน

 1: มีความรูและความเขาใจในเรื่องน้ีในระดับพ้ืนฐาน

 2: มีความรูในระดับที่ 1 และมีความรูความเขาใจในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีขอในเรื่องระบบ
ทรัพยากรมนุษย (HRM) และหมั่นติดตามแนวคิดและหลักการใหมๆ อยูเสมอจนสามารถอธิบายหรือ
ตอบคําถามผูอ่ืนได

 3: มีความรูในระดับที่ 2 และมีความรูความเขาใจอยางถองแทจนสามารถนํามาประยุกตใช
ดังกลาวเพ่ือนํามาใชใหคําปรึกษา สอน หรือจัดทําแผนยุทธศาสตรทรัพยากรมนุษยไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด

 4: มีความรูในระดับที่ 3 และเชื่อมโยงความรูเหลานี้เพ่ือแนะนําการเชื่อมโยงทุนมนุษยกับ
มูลคาเพ่ิมตอองคกรและการเติบโตในระยะยาวอยางประสบความสําเร็จได

 5: มีความรูในระดับที่ 4 และเปนที่ยอมรับวาเปนผูเชี่ยวชาญอยางมากในความรูน้ีจนสามารถ
เปนที่ปรึกษาในการจัดการบุคลากรของหนวยงานอื่นๆ ทั้งในและนอกองคกรได

แบบประเมินความรู้ที่จำเป็นในงาน ทต.เวียงพางคำ



378
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) 

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง การปรับปรุงระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนของขาราชการสวนทองถ่ิน (ระยะที่ 2)

        หนา 368 จากทั้งหมด 499 หนา

: ความรูในการเรื่องกฎหมาย ตลอดจนกฎระเบียบตางๆ ที่ตองใชในการปฏิบัติงานจัดซื้อ
จัดจาง และการพัสดุ

 0: ไมแสดงความรูดานนี้อยางชัดเจน

 1: มีความรูและความเขาใจในเรื่องน้ีในระดับพ้ืนฐาน

 2: มีความรูในระดับที่ 1 และสามารถใชความรูในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง เหมาะสมกับ
ลักษณะงาน ประเภทสินคา บริการ หรือคณะบุคคล/ที่ปรึกษาที่จางดําเนินการได

 3: มีความรูในระดับที่ 2 และสามารถประยุกตสามารถนําไปประยุกตเพ่ือวิเคราะหปญหาพัสดุ
หรือการจัดจางโครงการขนาดใหญและซับซอนไดอยางถูกตอง รวมถึงสามารถอุดชองโหวในระเบียบหรือ
ตอบคําถามขอสงสัยในงานที่ปฏิบัติอยูใหหนวยงานหรือบุคคลที่เก่ียวของได

 4: มีความรูในระดับที่ 3 และเขาใจกฎหมายหรือระเบียบอื่นๆ ที่มีความสัมพันธเชื่อมโยงกับ
ระเบียบพัสดุที่เกี่ยวของ และสามารถนํามาใชแนะนําหรือใหคําปรึกษาในภาพรวมหากเกิดประเด็นปญหา
ในเชิงปฏิบัติหรือในเชิงนโยบายไดอยางถูกตองและเปนมาตรฐาน

 5: มีความรูในระดับที่ 4 และเปนผูเชี่ยวชาญทางการพัสดุและจัดซื้อจัดจาง และเปนที่ยอมรับ
ในการใหคําปรึกษา วิเคราะหหาเหตุผลและทางแกไขในประเด็นหรือปญหาที่ไมเคยเกิดขึ้นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง การปรับปรุงระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนของขาราชการสวนทองถิ่น (ระยะที่ 2)

        หนา 369 จากทั้งหมด 499 หนา

 Hardware Software  Network 

: ความรูและความเขาใจในคุณสมบัติ ประเภท และวิธีการทํางานของ Hardware Software 
และ Network ตลอดจนสามารถบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร ดาน Hardware Software และ Network 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการ

 0: ไมแสดงความรูดานนี้อยางชัดเจน

 1: มีความรูและความเขาใจในคุณสมบัติ ประเภท หลักการ ความสามารถ และวิธีการทํางานของ
เครื่องมือ Hardware Software และ Network 

 2: มีความรูในระดับที่ 1 และสามารถใชงาน และบริหารจัดการ Hardware Software และ
Network ตามกระบวนการไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถดําเนินการแกไขปญหาที่เก่ียวของกับ
Hardware Software และ Network ในระดับเบื้องตนได

 3: มีความรูในระดับที่ 2 และสามารถแกไขปญหาตางๆ ที่เก่ียวของกับระบบคอมพิวเตอรดาน
Hardware Software และ Network จนไดรับการยอมรับวาเปนผูชํานาญในระบบ

 4: มีความรูในระดับที่ 3 และสามารถประยุกตหรือเชื่อมโยงระบบใหมๆ หรือเทคโนโลยีใหมๆ
ดาน Hardware Software และ Network ใหเขากับระบบเดิมขององคกรไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด

 5: มีความรูในระดับที่ 4 และมีความเชี่ยวชาญดานระบบ Hardware Software และ Network และ
เปนที่ยอมรับจากทุกคนในองคกร ตลอดจนสามารถบริหารจัดการ และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร ไดอยาง
ทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการอยางแทจริง

แบบประเมินความรู้ที่จำเป็นในงาน ทต.เวียงพางคำ
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) 

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง การปรับปรุงระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนของขาราชการสวนทองถ่ิน (ระยะที่ 2)

        หนา 369 จากทั้งหมด 499 หนา

 Hardware Software  Network 

: ความรูและความเขาใจในคุณสมบัติ ประเภท และวิธีการทํางานของ Hardware Software 
และ Network ตลอดจนสามารถบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร ดาน Hardware Software และ Network 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการ

 0: ไมแสดงความรูดานนี้อยางชัดเจน

 1: มีความรูและความเขาใจในคุณสมบัติ ประเภท หลักการ ความสามารถ และวิธีการทํางานของ
เครื่องมือ Hardware Software และ Network 

 2: มีความรูในระดับที่ 1 และสามารถใชงาน และบริหารจัดการ Hardware Software และ
Network ตามกระบวนการไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถดําเนินการแกไขปญหาที่เก่ียวของกับ
Hardware Software และ Network ในระดับเบื้องตนได

 3: มีความรูในระดับที่ 2 และสามารถแกไขปญหาตางๆ ที่เก่ียวของกับระบบคอมพิวเตอรดาน
Hardware Software และ Network จนไดรับการยอมรับวาเปนผูชํานาญในระบบ

 4: มีความรูในระดับที่ 3 และสามารถประยุกตหรือเชื่อมโยงระบบใหมๆ หรือเทคโนโลยีใหมๆ
ดาน Hardware Software และ Network ใหเขากับระบบเดิมขององคกรไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด

 5: มีความรูในระดับที่ 4 และมีความเชี่ยวชาญดานระบบ Hardware Software และ Network และ
เปนที่ยอมรับจากทุกคนในองคกร ตลอดจนสามารถบริหารจัดการ และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร ไดอยาง
ทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการอยางแทจริง

แบบประเมินความรู้ที่จำเป็นในงาน ทต.เวียงพางคำ
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ 2) 

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) 

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง การปรับปรุงระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนของขาราชการสวนทองถ่ิน (ระยะที่ 2)

        หนา 370 จากทั้งหมด 499 หนา

: ความรูเกี่ยวกับสถานการณภายนอก ความเปนมาเปนไป และผลกระทบตางๆ ที่มีผลตอ
เศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และสามารถนําความรูน้ีมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนในงาน
ไดอยางสูงสุด

 0: ไมแสดงความรูดานนี้อยางชัดเจน

 1: มีความรูและความเขาใจทั่วไปในสถานการณภายนอก ความเปนมาเปนไป และผลกระทบ
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ เชน สภาพแวดลอมทั่วไป ลักษณะการประกอบการ เทคโนโลยี
สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม เปนตน

 2: มีความรูในระดับที่ 1 และสามารถนําความรูและความเขาใจเรื่องสถานการณภายนอก
ที่เกี่ยวของและผลกระทบตางๆ ตอเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ที่รับผิดชอบมาประยุกตใชใหเกิดประโยชน
ในงาน หนวยงาน หรือองคกรได

 3: มีความรูในระดับที่ 2 และสามารถวิเคราะห วิจัยเชื่อมโยง และตอยอดความรูน้ี เขากับ
แผนงาน แผนปฏิบัติการ หรือแผนการดําเนินงานของหนวยงานได และเสนอแนวทาง และแผนงานในการ
ปรับปรุง และพัฒนาพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบได

 4: มีความรูในระดับที่ 3 และสามารถติดตาม และคาดการณแนวโนม และสถานการณในอนาคต
ที่อาจสงผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้งสามารถวางแผนงานในการสราง
มูลคาเพ่ิม (Value Added) และโอกาสที่ดีแกพ้ืนที่ที่ตนเองรับผิดชอบได

 5: มีความรูในระดับที่ 4 และเปนที่ยอมรับวาเปนผูเชี่ยวชาญในความรูน้ีจนสามารถเปนที่ปรึกษา
ในการปฏิบัติงานใหกับหนวยงานอื่นๆ ทั้งในและนอกองคกร

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง การปรับปรุงระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนของขาราชการสวนทองถิ่น (ระยะที่ 2)

        หนา 371 จากทั้งหมด 499 หนา

: ความรูและความเขาใจในโครงสราง องคประกอบ และลักษณะของชุมชน ตลอดจน
ความหมาย ปรัชญา แนวคิด หลักการและเปาหมายของการพัฒนาชุมชน กระบวนของการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการนําทฤษฎีสังคมศาสตรไปใชในการพัฒนา
ชุมชน โดยมุงพิจารณาความสัมพันธทางดานวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เปนตน เพ่ือให
ประชาชน ชุมชน และสังคมไดประโยชนอยางสูงสุด

 0: ไมแสดงความรูดานนี้อยางชัดเจน

 1: มีความรูและความเขาใจในในโครงสราง องคประกอบ และลักษณะของชุมชน ตลอดจน
ความหมาย ปรัชญา แนวคิด หลักการและเปาหมายของการพัฒนาชุมชน กระบวนของการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการนําทฤษฎีสังคมศาสตรไปใชในการพัฒนา
ชุมชนในระดับพ้ืนฐาน

 2: มีความรูในระดับที่ 1 และมีความเขาใจอยางละเอียดจนสามารถนําไปปฏิบัติงานไดอยาง
ถูกตอง หรือสามารถอธิบายใหแกผูอ่ืนได

 3: มีความรูในระดับที่ 2 และมีความรูความเขาใจอยางถองแทจนสามารถนํามาประยุกตใชใหเกดิ
ประโยชนสูงสุดกับหนวยงานได รวมทั้งสามารถใหคําแนะนําและแกไขปญหาแกผูอ่ืน

 4: มีความรูในระดับที่ 3 และมีประสบการณกวางขวาง และสามารถฝกอบรมและพัฒนาใหผูอ่ืน
มีความรูอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถนําไปปฏิบัติใชจริงในงานได

 5: มีความรูในระดับที่ 4 และเปนที่ยอมรับวาเปนผูเชี่ยวชาญในความรูน้ีจนสามารถเปนที่ปรึกษา
ในการปฏิบัติงานใหกับหนวยงานอื่นๆ ทั้งในและนอกองคกรได

แบบประเมินความรู้ที่จำเป็นในงาน ทต.เวียงพางคำ
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โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ 2) 381

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) 

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง การปรับปรุงระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนของขาราชการสวนทองถ่ิน (ระยะที่ 2)

        หนา 371 จากทั้งหมด 499 หนา

: ความรูและความเขาใจในโครงสราง องคประกอบ และลักษณะของชุมชน ตลอดจน
ความหมาย ปรัชญา แนวคิด หลักการและเปาหมายของการพัฒนาชุมชน กระบวนของการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการนําทฤษฎีสังคมศาสตรไปใชในการพัฒนา
ชุมชน โดยมุงพิจารณาความสัมพันธทางดานวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เปนตน เพ่ือให
ประชาชน ชุมชน และสังคมไดประโยชนอยางสูงสุด

 0: ไมแสดงความรูดานนี้อยางชัดเจน

 1: มีความรูและความเขาใจในในโครงสราง องคประกอบ และลักษณะของชุมชน ตลอดจน
ความหมาย ปรัชญา แนวคิด หลักการและเปาหมายของการพัฒนาชุมชน กระบวนของการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการนําทฤษฎีสังคมศาสตรไปใชในการพัฒนา
ชุมชนในระดับพ้ืนฐาน

 2: มีความรูในระดับที่ 1 และมีความเขาใจอยางละเอียดจนสามารถนําไปปฏิบัติงานไดอยาง
ถูกตอง หรือสามารถอธิบายใหแกผูอ่ืนได

 3: มีความรูในระดับที่ 2 และมีความรูความเขาใจอยางถองแทจนสามารถนํามาประยุกตใชใหเกดิ
ประโยชนสูงสุดกับหนวยงานได รวมทั้งสามารถใหคําแนะนําและแกไขปญหาแกผูอ่ืน

 4: มีความรูในระดับที่ 3 และมีประสบการณกวางขวาง และสามารถฝกอบรมและพัฒนาใหผูอ่ืน
มีความรูอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถนําไปปฏิบัติใชจริงในงานได

 5: มีความรูในระดับที่ 4 และเปนที่ยอมรับวาเปนผูเชี่ยวชาญในความรูน้ีจนสามารถเปนที่ปรึกษา
ในการปฏิบัติงานใหกับหนวยงานอื่นๆ ทั้งในและนอกองคกรได

แบบประเมินความรู้ที่จำเป็นในงาน ทต.เวียงพางคำ
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ 2) 

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) 

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง การปรับปรุงระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนของขาราชการสวนทองถ่ิน (ระยะที่ 2)

        หนา 372 จากทั้งหมด 499 หนา

: ความรูเรื่องระบบการจัดการองคกร เทคนิค และเครื่องมือการบริหารจัดการองคกร
แนวใหมที่องคกรนํามาใช เชน EVA, EVM, Balance Scorecard, KPIs, Value Based Management, 
Competencies เปนตน และสามารถนํามาปรับและประยุกตใชใหเกิดประโยชนในงานได

 0: ไมแสดงความรูดานนี้อยางชัดเจน

 1: มีความรูและความเขาใจในเทคนิคและเครื่องมือบริหารจัดการองคกรแนวใหมขั้นพ้ืนฐานหรือ
กวางๆ เชน หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และประโยชนของเครื่องมือเหลานี้ เปนตน

 2: มีความรูในระดับที่ 1 และมีความเขาใจอยางละเอียดจนสามารถนําไปปฏิบัติงานไดอยาง
ถูกตอง หรือสามารถอธิบายใหแกผูอ่ืนได

 3: มีความรูในระดับที่ 2 และมีความรูความเขาใจอยางถองแทจนสามารถนํามาประยุกตใชใหเกดิ
ประโยชนสูงสุดกับหนวยงานได

 4: มีความรูในระดับที่ 3 และสามารถเชื่อมโยงความรูเหลาน้ีเขากับแผนปฏิบัติการและนโยบาย
เชิงกลยุทธและยุทธศาสตรขององคกรได

 5: มีความรูในระดับที่ 4 และเปนที่ยอมรับวาเปนผูเชี่ยวชาญในความรูน้ีจนสามารถเปนที่ปรึกษา
ในการปฏิบัติงานใหกับหนวยงานอื่นๆ ทั้งในและนอกองคกรได

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง การปรับปรุงระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนของขาราชการสวนทองถิ่น (ระยะที่ 2)

        หนา 373 จากทั้งหมด 499 หนา

: ความรูและความเขาใจในแนวคิด หลักปรัชญา ประโยชน และการนําไปใชของ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสามารถนําทางสายกลางที่ประกอบดวย 3 ลักษณะสําคัญ ไดแก
ความพอประมาณ (ไมเกินตัว) ความมีเหตุผล (ใชความรู ไมใชอารมณ) ความมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี
(ยึดหลักปองกันดีกวาแกไข) ตลอดจนสามารถเชื่อมโยง 2 เง่ือนไข ไดแก เงื่อนไขความรู (รอบรู รอบคอบ
ระมัดระวัง ไมมุงตามตําราอยางเดียว ตองมีการทดลอง วินิจฉัย ระวังในการใชความรู) และเงื่อนไข
คุณธรรม (ซ่ือสัตย สุจริต ขยัน อดทน แบงปน) มาประยุกตใหเกิดประโยชนในงานของตนเอง หนวยงาน
องคกร หรือประชาชน

 0: ไมแสดงความรูดานนี้อยางชัดเจน

 1: มีความรูและความเขาใจในแนวคิด หลักปรัชญา ประโยชน และการนําไปใชของหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับพ้ืนฐาน

 2: มีความรูในระดับที่ 1 และมีความเขาใจอยางละเอียดจนสามารถนําไปปฏิบัติงานไดอยาง
ถูกตอง หรือสามารถอธิบายใหแกผูอ่ืนได

 3: มีความรูในระดับที่ 2 และมีความรูความเขาใจอยางถองแทจนสามารถนํามาประยุกตใชใหเกดิ
ประโยชนสูงสุดกับหนวยงานได รวมทั้งสามารถใหคําแนะนําและแกไขปญหาแกผูอ่ืน

 4: มีความรูในระดับที่ 3 และมีประสบการณกวางขวาง และสามารถฝกอบรมและพัฒนาใหผูอ่ืน
มีความรูอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถนําไปปฏิบัติใชจริงในงานได

 5: มีความรูในระดับที่ 4 และเปนที่ยอมรับวาเปนผูเชี่ยวชาญในความรูน้ีจนสามารถเปนที่ปรึกษา
ในการปฏิบัติงานใหกับหนวยงานอื่นๆ ทั้งในและนอกองคกรได

แบบประเมินความรู้ที่จำเป็นในงาน ทต.เวียงพางคำ
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) 

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง การปรับปรุงระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนของขาราชการสวนทองถ่ิน (ระยะที่ 2)

        หนา 373 จากทั้งหมด 499 หนา

: ความรูและความเขาใจในแนวคิด หลักปรัชญา ประโยชน และการนําไปใชของ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสามารถนําทางสายกลางที่ประกอบดวย 3 ลักษณะสําคัญ ไดแก
ความพอประมาณ (ไมเกินตัว) ความมีเหตุผล (ใชความรู ไมใชอารมณ) ความมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี
(ยึดหลักปองกันดีกวาแกไข) ตลอดจนสามารถเชื่อมโยง 2 เง่ือนไข ไดแก เงื่อนไขความรู (รอบรู รอบคอบ
ระมัดระวัง ไมมุงตามตําราอยางเดียว ตองมีการทดลอง วินิจฉัย ระวังในการใชความรู) และเงื่อนไข
คุณธรรม (ซื่อสัตย สุจริต ขยัน อดทน แบงปน) มาประยุกตใหเกิดประโยชนในงานของตนเอง หนวยงาน
องคกร หรือประชาชน

 0: ไมแสดงความรูดานนี้อยางชัดเจน

 1: มีความรูและความเขาใจในแนวคิด หลักปรัชญา ประโยชน และการนําไปใชของหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับพ้ืนฐาน

 2: มีความรูในระดับที่ 1 และมีความเขาใจอยางละเอียดจนสามารถนําไปปฏิบัติงานไดอยาง
ถูกตอง หรือสามารถอธิบายใหแกผูอ่ืนได

 3: มีความรูในระดับที่ 2 และมีความรูความเขาใจอยางถองแทจนสามารถนํามาประยุกตใชใหเกดิ
ประโยชนสูงสุดกับหนวยงานได รวมทั้งสามารถใหคําแนะนําและแกไขปญหาแกผูอ่ืน

 4: มีความรูในระดับที่ 3 และมีประสบการณกวางขวาง และสามารถฝกอบรมและพัฒนาใหผูอ่ืน
มีความรูอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถนําไปปฏิบัติใชจริงในงานได

 5: มีความรูในระดับที่ 4 และเปนที่ยอมรับวาเปนผูเชี่ยวชาญในความรูน้ีจนสามารถเปนที่ปรึกษา
ในการปฏิบัติงานใหกับหนวยงานอื่นๆ ทั้งในและนอกองคกรได

แบบประเมินความรู้ที่จำเป็นในงาน ทต.เวียงพางคำ
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ 2) 

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) 

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง การปรับปรุงระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนของขาราชการสวนทองถ่ิน (ระยะที่ 2)

        หนา 374 จากทั้งหมด 499 หนา

14.5  (Technical Skills) 

จากผลการศึกษา ที่ปรึกษานําเสนอคําจํากัดความและระดับความซับซอนของทักษะที่จําเปนในงาน
จํานวน 9 ดาน ดังตอไปนี้

: ทักษะในการวิเคราะห ออกแบบ พัฒนา ดําเนินการดูแลรักษา และจัดระบบฐานขอมูล
ตลอดจนบริหารจัดการขอมูลใหสอดคลองและเอื้อประโยชนตอการดําเนินงานของหนวยงาน หรือองคกร

 0: ไมแสดงทักษะดานนี้อยางชัดเจน

 1: มีทักษะในการคนหา และเก็บรวบรวมขอมูลของหนวยงานไดอยางเปนระบบ และเปนปจจุบัน
อยูเสมอ เพ่ือสะดวกในการสืบหาขอมูล

 2: มีทักษะในระดับ 1 และสามารถบํารุงรักษาฐานขอมูลของหนวยงานได รวมทั้งสามารถ
ติดตาม ตรวจสอบ และดูแลการจัดการฐานขอมูลใหมีความถูกตอง เปนระบบ และเปนปจจุบันอยูเสมอ

 3: มีทักษะในระดับ 2 และสามารถวิเคราะห และออกแบบระบบฐานขอมูลใหเหมาะสมแกการใช
งานของหนวยงานและองคกร และสามารถแกปญหาหรือขอผิดพลาดที่เกิดจากการจัดการระบบฐานขอมูล

 4: มีทักษะในระดับที่ 3 และสามารถวางแผนระบบฐานขอมูล และกําหนดรูปแบบและ
แนวทางการจัดเก็บขอมูล การดึงขอมูล และการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลใหมีประสิทธิภาพสูงสุดและ
ตอบสนองการใชงานของผูที่ตองการใชขอมูล

 5: มีทักษะในระดับที่ 4 และสามารถกําหนดมาตรฐาน นโยบาย และพัฒนา ปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการฐานขอมูลใหเกิดประโยชนตอการทํางานและเปาหมายขององคกร

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง การปรับปรุงระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนของขาราชการสวนทองถิ่น (ระยะที่ 2)

        หนา 375 จากทั้งหมด 499 หนา

: ทักษะในการใชคอมพิวเตอรไดอยางคลองแคลว ชํานาญ และมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
ประยุกตทักษะนี้ใหเหมาะสม และเกิดประโยชนอยางสูงสุดในการปฏิบัติงาน

 0: ไมแสดงทักษะดานนี้อยางชัดเจน

 1: สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรขั้นพ้ืนฐานได เชน Microsoft Word, Microsoft Excel และ
Microsoft PowerPoint เปนตน

 2: มีทักษะในระดับ 1 และสามารถใชในโปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ ที่จําเปนในการปฏิบัติงาน
ไดอยางคลองแคลว และชํานาญ

 3: มีทักษะในระดับ 2 และสามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรใหมๆ ที่เก่ียวของในงาน และ
สามารถนํามาประยุกตใชประโยชนในงานไดเปนอยางดี รวมทั้งสามารถใหคําแนะนําที่เปนประโยชนแก
เพ่ือนรวมงาน ผูบังคับบัญชา หรือทีมงานได

 4: มีทักษะในระดับที่ 3 และสามารถสอนงาน ชวยชี้แนะ ใหคําแนะนําในเชิงลึก หรือซอมแซม
งานที่ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรใหแกเพ่ือนรวมงาน ผูบังคับบัญชา หรือทีมงานที่ประสบปญหาได

 5: มีทักษะในระดับที่ 4 และเปนที่ยอมรับวาเปนผูเชี่ยวชาญอยางมากในทักษะดานนี้จนสามารถ
เปนที่ปรึกษาใหกับหนวยงานอื่นๆ ทั้งในและนอกองคกรได

แบบประเมินความรู้ที่จำเป็นในงาน ทต.เวียงพางคำ
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) 

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง การปรับปรุงระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนของขาราชการสวนทองถ่ิน (ระยะที่ 2)

        หนา 375 จากทั้งหมด 499 หนา

: ทักษะในการใชคอมพิวเตอรไดอยางคลองแคลว ชํานาญ และมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
ประยุกตทักษะนี้ใหเหมาะสม และเกิดประโยชนอยางสูงสุดในการปฏิบัติงาน

 0: ไมแสดงทักษะดานนี้อยางชัดเจน

 1: สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรขั้นพ้ืนฐานได เชน Microsoft Word, Microsoft Excel และ
Microsoft PowerPoint เปนตน

 2: มีทักษะในระดับ 1 และสามารถใชในโปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ ที่จําเปนในการปฏิบัติงาน
ไดอยางคลองแคลว และชํานาญ

 3: มีทักษะในระดับ 2 และสามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรใหมๆ ที่เก่ียวของในงาน และ
สามารถนํามาประยุกตใชประโยชนในงานไดเปนอยางดี รวมทั้งสามารถใหคําแนะนําที่เปนประโยชนแก
เพ่ือนรวมงาน ผูบังคับบัญชา หรือทีมงานได

 4: มีทักษะในระดับที่ 3 และสามารถสอนงาน ชวยชี้แนะ ใหคําแนะนําในเชิงลึก หรือซอมแซม
งานที่ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรใหแกเพ่ือนรวมงาน ผูบังคับบัญชา หรือทีมงานที่ประสบปญหาได

 5: มีทักษะในระดับที่ 4 และเปนที่ยอมรับวาเปนผูเชี่ยวชาญอยางมากในทักษะดานนี้จนสามารถ
เปนที่ปรึกษาใหกับหนวยงานอื่นๆ ทั้งในและนอกองคกรได

แบบประเมินความรู้ที่จำเป็นในงาน ทต.เวียงพางคำ
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) 

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง การปรับปรุงระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนของขาราชการสวนทองถ่ิน (ระยะที่ 2)

        หนา 376 จากทั้งหมด 499 หนา

: ความสามารถและทักษะในการเขียนหนังสือทางราชการไดอยางถูกตอง เหมาะสม และ
เปนประโยชนกับการใชในงานที่ปฏิบัติอยู

 0: ไมแสดงทักษะดานนี้อยางชัดเจน

 1: เขาใจหลักการ รูปแบบ และวิธีการเขียนหนังสือหนังสือราชการ รวมทั้งสามารถอานและ
ส่ือสารจดหมาย หนังสือ และเอกสารราชการไดอยางถูกตองสมบูรณ

 2: มีทักษะในระดับที่ 1 และสามารถเขียน และตอบโตหนังสือ จดหมาย และเอกสารราชการ
ไดอยางถูกตองสมบูรณตามหลักการ และวิธีการที่กําหนดไว

 3: มีทักษะในระดับที่ 2 และสามารถตรวจสอบความถูกตอง และขัดเกลาภาษาและเนื้อหา
ในจดหมาย หนังสือ และเอกสารทางราชการอื่นๆ ใหมีความสละสลวย เหมาะสมและไดเน้ือหาสาระ
ชัดเจนครบถวนตามที่หนวยงานประสงค

 4: มีทักษะในระดับที่ 3 และสามารถฝกอบรมใหผูอ่ืนสามารถเขียนและตอบโตจดหมาย หนังสือ
และเอกสารตางๆ ทางราชการไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดกับหนวยงานได

 5: มีทักษะในระดับที่ 4 และสามารถเขียนภาษาที่ใชในการโนมนาว เจรจา และผลักดันแนวคิด
ตางๆ ที่สําคัญในเชิงกลยุทธขององคกรกับหนวยงานอื่นๆ ในราชการไดอยางถูกตอง มีประโยชน และ
มีประสิทธิผลสูงสุด

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง การปรับปรุงระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนของขาราชการสวนทองถิ่น (ระยะที่ 2)

        หนา 377 จากทั้งหมด 499 หนา

: ความสามารถและทักษะในการรวบรวม วิเคราะห และประมวลผลขอมูลโดยนําผลขอมูล
มาเขียน จัดทํา และสรุปรายงานไดอยางถูกตองชัดเจน และเกิดประโยชนตอการนําไปใชใหมีประสิทธิภาพ
สูงสุด

 0: ไมแสดงทักษะดานนี้อยางชัดเจน

 1: รูและเขาใจในหลักการ ประเภท กระบวนการ และรูปแบบการจัดทํา การเขียน และการสรุป
รายงานใหถูกตอง รวมทั้งรวบรวมและติดตามขอมูลทั้งภายในและภายนอก เพ่ือนํามาใชในการวิเคราะห
จัดทําและสรุปรายงานได

 2: มีทักษะในระดับที่ 1 และสามารถวิเคราะห ประมวลผลขอมูล และดําเนินการเขียน จัดทํา
และสรุปรายงานใหอยูในรูปแบบที่เหมาะสมกับการใชงานได

 3: มีทักษะในระดับที่ 2 และสามารถตรวจสอบความครบถวน และความถูกตองในการวิเคราะห
การประมวลผลขอมูล การดําเนินการเขียน การจัดทํา และการสรุปรายงานในประเภทตางๆ ได รวมทั้ง
สามารถแกไขและปรับปรุงใหการเขียน จัดทํา และการสรุปรายงานมีความถูกตอง และเหมาะสมกับการใช
งานที่หลากหลายและแตกตางได

 4: มีทักษะในระดับที่ 3 และสามารถฝกอบรมใหผูอ่ืนสามารถวิเคราะห ประมวลผลขอมูล และ
ดําเนินการเขียน จัดทํา และสรุปรายงานในประเภทตางๆ ได รวมทั้งวางแผนการเขียน จัดทํา และสรุป
รายงานระดับหนวยงานใหเกิดประโยชนอยางสูงสุดกับหนวยงานหรือองคกร

 5: มีทักษะในระดับที่ 4 และสามารถกําหนดรูปแบบ และประเภทรายงานที่จําเปนตอการ
ดําเนินงานขององคกรได รวมทั้งพัฒนา ปรับเปลี่ยน และประยุกต (Best Practice) มาปรับใหสอดคลอง
กับความตองการใชงาน และแผนงานขององคกร และเปนมาตรฐานสากล

แบบประเมินความรู้ที่จำเป็นในงาน ทต.เวียงพางคำ
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) 

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง การปรับปรุงระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนของขาราชการสวนทองถ่ิน (ระยะที่ 2)

        หนา 377 จากทั้งหมด 499 หนา

: ความสามารถและทักษะในการรวบรวม วิเคราะห และประมวลผลขอมูลโดยนําผลขอมูล
มาเขียน จัดทํา และสรุปรายงานไดอยางถูกตองชัดเจน และเกิดประโยชนตอการนําไปใชใหมีประสิทธิภาพ
สูงสุด

 0: ไมแสดงทักษะดานนี้อยางชัดเจน

 1: รูและเขาใจในหลักการ ประเภท กระบวนการ และรูปแบบการจัดทํา การเขียน และการสรุป
รายงานใหถูกตอง รวมทั้งรวบรวมและติดตามขอมูลทั้งภายในและภายนอก เพ่ือนํามาใชในการวิเคราะห
จัดทําและสรุปรายงานได

 2: มีทักษะในระดับที่ 1 และสามารถวิเคราะห ประมวลผลขอมูล และดําเนินการเขียน จัดทํา
และสรุปรายงานใหอยูในรูปแบบที่เหมาะสมกับการใชงานได

 3: มีทักษะในระดับที่ 2 และสามารถตรวจสอบความครบถวน และความถูกตองในการวิเคราะห
การประมวลผลขอมูล การดําเนินการเขียน การจัดทํา และการสรุปรายงานในประเภทตางๆ ได รวมทั้ง
สามารถแกไขและปรับปรุงใหการเขียน จัดทํา และการสรุปรายงานมีความถูกตอง และเหมาะสมกับการใช
งานที่หลากหลายและแตกตางได

 4: มีทักษะในระดับที่ 3 และสามารถฝกอบรมใหผูอ่ืนสามารถวิเคราะห ประมวลผลขอมูล และ
ดําเนินการเขียน จัดทํา และสรุปรายงานในประเภทตางๆ ได รวมทั้งวางแผนการเขียน จัดทํา และสรุป
รายงานระดับหนวยงานใหเกิดประโยชนอยางสูงสุดกับหนวยงานหรือองคกร

 5: มีทักษะในระดับที่ 4 และสามารถกําหนดรูปแบบ และประเภทรายงานที่จําเปนตอการ
ดําเนินงานขององคกรได รวมทั้งพัฒนา ปรับเปลี่ยน และประยุกต (Best Practice) มาปรับใหสอดคลอง
กับความตองการใชงาน และแผนงานขององคกร และเปนมาตรฐานสากล

แบบประเมินความรู้ที่จำเป็นในงาน ทต.เวียงพางคำ
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โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ 2) 

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) 

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง การปรับปรุงระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนของขาราชการสวนทองถ่ิน (ระยะที่ 2)

        หนา 378 จากทั้งหมด 499 หนา

: ทักษะในการวางแผน ติดตาม ประเมินผล และบริหารจัดการโครงการ (Project 
Management) เพ่ือใหมีการใชทรัพยากรและงบประมาณอยางคุมคา สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค
ตรงเวลา และมีประสิทธิภาพสูงสุด

 0: ไมแสดงความรูดานนี้อยางชัดเจน

 1: รูและเขาใจในหลักการ ขั้นตอน โครงสราง และวิธีการบริหารจัดการโครงการใหประสบ
ผลสําเร็จ

 2: มีทักษะในระดับที่ 1 และสามารถวางแผน ติดตาม ประเมินผล และบริหารทรัพยากร
บุคลากร และงบประมาณของโครงการขนาดเล็กใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายได

 3: มีทักษะในระดับที่ 2 และสามารถวางแผน ติดตาม ประเมินผล และบริหารทรัพยากร
บุคลากร และงบประมาณของโครงการขนาดกลางใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายได

 4: มีทักษะในระดับที่ 3 และสามารถวางแผน ติดตาม ประเมินผล และบริหารทรัพยากร
บุคลากร และงบประมาณของโครงการขนาดใหญใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายได

 5: มีทักษะในระดับที่ 4 และสามารถวางแผน กําหนดทิศทาง แผนงาน ผลลัพธ ผลสัมฤทธ์ิ และ
บริหารจัดโครงการขนาดใหญที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานขององคกรไดอยางสําเร็จและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด รวมทั้งสามารถบริหารทรัพยากร งบประมาณ และบุคลากรไดอยางคุมคาสูงสุด

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง การปรับปรุงระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนของขาราชการสวนทองถิ่น (ระยะที่ 2)

        หนา 379 จากทั้งหมด 499 หนา

: ความสามารถและทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอ และการถายทอดความรูไดถูกตอง
ครบถวนเหมาะสม และสอดคลองกับกลุมเปาหมายที่มีความหลากหลายและแตกตางๆ รวมทั้งบรรลุ
เปาหมาย ความตองการ และวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางสูงสุด

 0: ไมแสดงทักษะดานนี้อยางชัดเจน

 1: รูและเขาใจหลักการ รูปแบบ และวิธีการในการสื่อสาร การนําเสนอ และการถายทอดความรู
แกผูอ่ืนได

 2: มีทักษะในระดับที่ 1 และสามารถวิเคราะห จับประเด็น แนวคิด เน้ือหาสาระ และใจความ
สําคัญที่ตองการสื่อสารได ตลอดจนจัดเตรียมขอมูลและรูปแบบการนําเสนอ และดําเนินการสื่อสาร
นําเสนอ และถายทอดใหผูอ่ืนเขาใจได

 3: มีทักษะในระดับที่ 2 และสามารถปรับปรุง พัฒนา และแกไขเนื้อหาสาระที่ตองการสื่อสาร
นําเสนอ และถายทอดไดสอดคลองกับความตองการ ความเหมาะสม ระดับความเขาใจและภูมิหลังของ
กลุมผูรับสารกลุมตางๆ ไดเปนอยางดี

 4: มีทักษะในระดับที่ 3 และสามารถฝกอบรมใหผูอ่ืนส่ือสาร นําเสนอ และถายทอดความรูแก
กลุมเปาหมายที่หลากหลายและแตกตางๆ ได ตลอดจนประยุกตเทคนิค เครื่องมือ และวิทยาการสมัยใหม
มาปรับใชในการสื่อสาร นําเสนอ และการถายทอดไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

 5: มีทักษะในระดับที่ 4 และสามารถกําหนดกลยุทธและแผนงานในการสื่อสาร นําเสนอ และ
ถายทอดความรูไดอยางเปนระบบ รวมทั้งส่ือสาร นําเสนอ และถายทอดประเด็นสําคัญระดับองคกร
แกกลุมเปาหมายที่แตกตางและหลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

แบบประเมินความรู้ที่จำเป็นในงาน ทต.เวียงพางคำ
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) 

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง การปรับปรุงระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนของขาราชการสวนทองถ่ิน (ระยะที่ 2)

        หนา 379 จากทั้งหมด 499 หนา

: ความสามารถและทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอ และการถายทอดความรูไดถูกตอง
ครบถวนเหมาะสม และสอดคลองกับกลุมเปาหมายที่มีความหลากหลายและแตกตางๆ รวมทั้งบรรลุ
เปาหมาย ความตองการ และวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางสูงสุด

 0: ไมแสดงทักษะดานนี้อยางชัดเจน

 1: รูและเขาใจหลักการ รูปแบบ และวิธีการในการสื่อสาร การนําเสนอ และการถายทอดความรู
แกผูอ่ืนได

 2: มีทักษะในระดับที่ 1 และสามารถวิเคราะห จับประเด็น แนวคิด เน้ือหาสาระ และใจความ
สําคัญที่ตองการสื่อสารได ตลอดจนจัดเตรียมขอมูลและรูปแบบการนําเสนอ และดําเนินการสื่อสาร
นําเสนอ และถายทอดใหผูอ่ืนเขาใจได

 3: มีทักษะในระดับที่ 2 และสามารถปรับปรุง พัฒนา และแกไขเนื้อหาสาระที่ตองการสื่อสาร
นําเสนอ และถายทอดไดสอดคลองกับความตองการ ความเหมาะสม ระดับความเขาใจและภูมิหลังของ
กลุมผูรับสารกลุมตางๆ ไดเปนอยางดี

 4: มีทักษะในระดับที่ 3 และสามารถฝกอบรมใหผูอ่ืนส่ือสาร นําเสนอ และถายทอดความรูแก
กลุมเปาหมายที่หลากหลายและแตกตางๆ ได ตลอดจนประยุกตเทคนิค เครื่องมือ และวิทยาการสมัยใหม
มาปรับใชในการสื่อสาร นําเสนอ และการถายทอดไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

 5: มีทักษะในระดับที่ 4 และสามารถกําหนดกลยุทธและแผนงานในการสื่อสาร นําเสนอ และ
ถายทอดความรูไดอยางเปนระบบ รวมทั้งส่ือสาร นําเสนอ และถายทอดประเด็นสําคัญระดับองคกร
แกกลุมเปาหมายที่แตกตางและหลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ 2) 

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) 

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง การปรับปรุงระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนของขาราชการสวนทองถ่ิน (ระยะที่ 2)

        หนา 380 จากทั้งหมด 499 หนา

: ความรู และความเขาใจในคุณสมบัติ และขั้นตอนวิธีการทํางานของเครื่องมือ และอุปกรณ
ทางวิทยาศาสตรตางๆ ที่เก่ียวของกับงานที่ตนเองรับผิดชอบ เชน ทางทันตกรรม ทางการแพทย
ทางสถาปตยกรรม เปนตน ตลอดจนมีทักษะการใชเครื่องมือและอุปกรณทางวิทยาศาสตรตางๆ
อยางเชี่ยวชาญ เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางสะดวกและมีประสิทธิภาพสูงสุด

 0: ไมแสดงทักษะดานนี้อยางชัดเจน

 1: เขาใจและอธิบายคุณสมบัติ และขั้นตอนวิธีการทํางานของเครื่องมือ และอุปกรณ
ทางวิทยาศาสตรที่ใชในการปฏิบัติงานตางๆ ที่ตนเองรับผิดชอบได

 2: มีทักษะในระดับที่ 1 และสามารถใชเครื่องมือ และอุปกรณทางวิทยาศาสตรตางๆ ที่ใชในการ
ปฏิบัติงานของตนเองได รวมทั้งสามารถระบุปญหาตางๆ และใหคําแนะนําที่เกิดขึ้นในเบื้องตนได

 3: มีทักษะในระดับที่ 2 และสามารถใชเครื่องมือ และอุปกรณทางวิทยาศาสตรตางๆ ที่ใชในการ
ปฏิบัติงานของตนเองไดอยางเชี่ยวชาญ รวมทั้งสามารถวิเคราะหปญหา สาเหตุ และขอจํากัดตางๆ ในการ
เครื่องมือและอุปกรณทางวิทยาศาสตร

 4: มีทักษะในระดับที่ 3 และสามารถฝกอบรมใหผูอ่ืนมีทักษะและสามารถใชเครื่องมือและ
อุปกรณทางวิทยาศาสตรตางๆ ไดอยางชํานาญและมีประสิทธิภาพสูงสุดกับหนวยงาน

 5: มีทักษะในระดับที่ 4 และสามารถวางแผน กําหนดกลยุทธ และแผนงาน และจัดสรร
ทรัพยากรใหมๆ การใชเครื่องมือและอุปกรณทางวิทยาศาสตรตางๆ ใหสอดคลองกับระบบงาน และ
สามารถคนควา และแสวงหาทักษะใหมๆ มาประยุกตใชใหเกิดประโยชนในองคกรได

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง การปรับปรุงระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนของขาราชการสวนทองถิ่น (ระยะที่ 2)

        หนา 381 จากทั้งหมด 499 หนา

: ทักษะในการตั้งคําถามไดอยางถูกตอง และตรงประเด็น และสามารถปรับและประยุกต
วิธีการ และเทคนิคตางๆ ในการติดตาม สืบสวน และสวบสวนขอมูล และขอเท็จจริงตางๆ ไดครบถวนและ
เกิดประโยชนในการดําเนินงานของตน หนวยงาน และองคกร

 0: ไมแสดงทักษะดานนี้อยางชัดเจน

 1: มีความรูและความเขาใจในหลักการ ความสําคัญ เทคนิค และแนวทางการสัมภาษณ
การสืบสวน และการตั้งคําถามเพ่ือรวบรวมขอมูล ขอเท็จจริง และพยานหลักฐานตางๆ

 2: มีทักษะในระดับที่ 1และสามารถตั้งคําถามและใชคําถามในการรวบรวม และติดตามขอมูล
สืบสวนขอเท็จจริง และพยานหลักฐานตางๆ ในระดับเบื้องตนได รวมทั้งสามารถสรุปผลการสัมภาษณ
และการสืบสวนขอมูลในระดับเบื้องตนได

 3: มีทักษะในระดับที่ 2 และสามารถตั้งคําถาม สัมภาษณ สืบสวน และสอบสวนขอมูล
ขอเท็จจริง และพยานหลักฐานตางๆ ที่มีความซับซอน หลากหลาย และไมมีความเชื่อมโยง/เกี่ยวของกัน
โดยอาศัยการวิเคราะหขอมูล และปจจัยตางๆ อยางรอบดาน

 4: มีทักษะในระดับที่ 3 และสามารถประยุกตเทคนิคการสัมภาษณขั้นสูงและมีศิลปะในการ
สัมภาษณ และการตั้งคําถามในเชิงลึก รวมทั้งสามารถตั้งคําถาม และเจาะประเด็น ขอมูล หลักฐาน และ
พยานตางๆ ไดอยางทุกแงทุกมุม ครบถวน และเจาะลึกถึงตนตอ สาเหตุ และผลกระทบตางๆ อยางถูกตอง
และชัดเจน

 5: มีทักษะในระดับที่ 4 และสามารถปรับเปลี่ยนเทคนิค รูปแบบ และวิธีการในการสัมภาษณและ
การใชคําถามเพ่ือสืบสวน และสอบสวนไดสอดคลองกับความแตกตางของแตละบุคคล รวมทั้งสามารถ
ประยุกตหลักจิตวิทยาขั้นสูงในการตั้งคําถาม สืบสวน และสอบสวน เพ่ือใหดําเนินการที่ถูกตอง เหมาะสม
และเกิดประโยชนอยางสูงสุดแกทั้งองคกร และผูรับบริการที่เก่ียวของตอไป

แบบประเมินความรู้ที่จำเป็นในงาน ทต.เวียงพางคำ
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) 

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง การปรับปรุงระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนของขาราชการสวนทองถ่ิน (ระยะที่ 2)

        หนา 381 จากทั้งหมด 499 หนา

: ทักษะในการตั้งคําถามไดอยางถูกตอง และตรงประเด็น และสามารถปรับและประยุกต
วิธีการ และเทคนิคตางๆ ในการติดตาม สืบสวน และสวบสวนขอมูล และขอเท็จจริงตางๆ ไดครบถวนและ
เกิดประโยชนในการดําเนินงานของตน หนวยงาน และองคกร

 0: ไมแสดงทักษะดานนี้อยางชัดเจน

 1: มีความรูและความเขาใจในหลักการ ความสําคัญ เทคนิค และแนวทางการสัมภาษณ
การสืบสวน และการตั้งคําถามเพ่ือรวบรวมขอมูล ขอเท็จจริง และพยานหลักฐานตางๆ

 2: มีทักษะในระดับที่ 1และสามารถตั้งคําถามและใชคําถามในการรวบรวม และติดตามขอมูล
สืบสวนขอเท็จจริง และพยานหลักฐานตางๆ ในระดับเบื้องตนได รวมทั้งสามารถสรุปผลการสัมภาษณ
และการสืบสวนขอมูลในระดับเบื้องตนได

 3: มีทักษะในระดับที่ 2 และสามารถตั้งคําถาม สัมภาษณ สืบสวน และสอบสวนขอมูล
ขอเท็จจริง และพยานหลักฐานตางๆ ที่มีความซับซอน หลากหลาย และไมมีความเชื่อมโยง/เกี่ยวของกัน
โดยอาศัยการวิเคราะหขอมูล และปจจัยตางๆ อยางรอบดาน

 4: มีทักษะในระดับที่ 3 และสามารถประยุกตเทคนิคการสัมภาษณขั้นสูงและมีศิลปะในการ
สัมภาษณ และการตั้งคําถามในเชิงลึก รวมทั้งสามารถตั้งคําถาม และเจาะประเด็น ขอมูล หลักฐาน และ
พยานตางๆ ไดอยางทุกแงทุกมุม ครบถวน และเจาะลึกถึงตนตอ สาเหตุ และผลกระทบตางๆ อยางถูกตอง
และชัดเจน

 5: มีทักษะในระดับที่ 4 และสามารถปรับเปลี่ยนเทคนิค รูปแบบ และวิธีการในการสัมภาษณและ
การใชคําถามเพ่ือสืบสวน และสอบสวนไดสอดคลองกับความแตกตางของแตละบุคคล รวมทั้งสามารถ
ประยุกตหลักจิตวิทยาขั้นสูงในการตั้งคําถาม สืบสวน และสอบสวน เพ่ือใหดําเนินการที่ถูกตอง เหมาะสม
และเกิดประโยชนอยางสูงสุดแกทั้งองคกร และผูรับบริการที่เก่ียวของตอไป
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) 

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง การปรับปรุงระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนของขาราชการสวนทองถ่ิน (ระยะที่ 2)

        หนา 382 จากทั้งหมด 499 หนา

: ทักษะในการรับและสงตอขอมูลและชิ้นงานไดอยางถูกตอง ครบถวน และทันเวลา
ตรงตามวัตถุประสงคของงาน

 0: ไมแสดงทักษะดานนี้อยางชัดเจน

 1: รูและเขาใจเปาหมาย และผลลัพธที่ตองการจากการประสานงาน และมีทักษะในการใหขอมูล
และรายละเอียดตางๆ แกผูอ่ืนใหดําเนินการตอในเบื้องตนได และสามารถซักถาม และสอบถามความ
ตองการของผูมาติดตอในเบ้ืองตนไดอยางถูกตอง

 2: มีทักษะในระดับที่ 1 และสามารถจัดลําดับความสําคัญของเรื่องที่ตองการติดตอประสานงาน
ไดอยางถูกตอง และเหมาะสม และสามารถปรับปรุงวิธีการสื่อสารและการประสานงานใหทันสมัยตรงตาม
ความตองการอยูเสมอ

 3: มีทักษะในระดับที่ 2 และสามารถติดตามงานจากหนวยงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
และสามารถจัดการแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น หรือลดความขัดแยงจากการติดตอประสานงานได

 4: มีทักษะในระดับที่ 3 และสามารถนําเสนอแนวทางการปรับปรุง พัฒนาวิธีการติดตอ
ประสานงานใหมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถวิเคราะห ปรับปรุง และแกไขจุดบกพรอง ขอจํากัด และ
ความซ้ําซอนของการสื่อสารและการประสานงานของหนวยงานได

 5: มีทักษะในระดับที่ 4 และสามารถออกแบบระบบ วางแผนการประสานงาน และแนวทาง
ในการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ และสามารถติดตอประสานงานเรื่องสําคัญๆ ระดับองคกร
กับทั้งภายในและภายนอกองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง การปรับปรุงระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนของขาราชการสวนทองถิ่น (ระยะที่ 2)

        หนา 383 จากทั้งหมด 499 หนา
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ในบทนี้ จะนําเสนอขอเสนอเกี่ยวกับแนวทางในการประเมินสมรรถนะของขาราชการ
สวนทองถ่ินในเรื่องกระบวนการในการประเมินสมรรถนะ รูปแบบการประเมินสมรรถนะ และวิธีการ
ในการประเมินสมรรถนะ เพ่ือประกอบการจัดทําแนวทางในการประเมินสมรรถนะสําหรับขาราชการ
สวนทองถ่ินตอไป

15.1

กระบวนการในการประเมินสมรรถนะ (Competency) ตั้งอยูบนสมมุติฐานเรื่อง “Job-Person 
Matching” ที่วา ยิ่งองคกรสามารถหาบุคลากรที่เหมาะกับงานเทาไร ผลงานของบุคลากรผูน้ันก็จะยิ่งดีขึ้น
เทาน้ัน การที่บุคลากรมีผลงานดีน้ัน ไมเพียงแตสงผลตอผลงานขององคกรและยังสงผลใหบุคลากร
มีความสุขในการทํางานมากยิ่งขึ้นดวย การประเมินผลสมรรถนะที่สามารถหาความเหมาะสมระหวาง
ศักยภาพของคนกับส่ิงที่งานตองการอยางถูกตองน้ันขึ้นอยูกับ

• มีตนแบบสมรรถนะที่ถูกตองและเหมาะสมในแตละสายงาน

• มีเครื่องมือและกระบวนการที่เหมาะสมในการประเมินสมรรถนะและความสามารถ

• ผูประเมินดําเนินการประเมินดวยความโปรงใสและยุติธรรม โดยอาศัยความเขาใจในตนแบบสมรรถนะ
วิธีการในการใชเครื่องมือ และกระบวนการในการประเมินที่ถูกตอง

โดยทั่วไปรูปแบบการประเมินสมรรถนะสามารถแบงออกเปน 2 แนวทาง ไดแก

15.1.1

• เปนกระบวนการประเมินสมรรถนะที่ผสมผสานวิธีการและเทคนิคการประเมินในหลากหลายรูปแบบ
รวมเขาดวยกันในแตละการประเมิน (ดังรูปหนาถัดไป)

• ผลลัพธที่ไดจะเปนผลการประเมินโดยรวม ที่ไดมาจากการตกลงรวมกันของผูประเมินทั้งหมด ซ่ึงมี
ความเที่ยงตรงมากกวาการประเมินแบบอื่นๆ นอกจากนั้น การที่มีผูประเมินมากกวาหนึ่งคนสามารถ
ชวยลดอคติที่เกิดจากการประเมินแบบคนเดียว

• การประเมินแบบทดสอบจะใชทรัพยากรในดานตางๆ เชน งบประมาณ บุคลากร สถานที่ เวลา
มากกวาการประเมินรูปแบบอื่นๆ เน่ืองจากใชเทคนิคและวิธีการที่หลากหลาย และจําเปนตองมี
การปรับเปลี่ยนเนื้อหาและแบบทดสอบในแตละการประเมิน เพ่ือปองกันมิใหผูเขารับประเมิน
เกิดความคุนเคยในเนื้อหาและแบบทดสอบได

แบบประเมินความรู้ที่จำเป็นในงาน ทต.เวียงพางคำ




