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ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง : ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ 

 
1. ความรู้เร่ืองพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
ค าจ ากัดความ: ความรู้และความเข้าใจในเร่ือง พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน 2551   และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างสูงสุด 

ระ
ดับ

สม
รร

ถน
ะ 

                                                รายการความรู้ 

0 ไม่แสดงความรู้ความเข้าใจด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 มีความรู้และความเข้าใจพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ที่ใช้ในการท างานที่ปฏิบัติอยู่ 
2 มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 1 และสามารถหาค าตอบใน เรื่องพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ที่ใช้ในการท างานได้ เมื่อมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
3 มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่  2 และสามารถน าไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหา ในเรื่อง

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ .ศ. 2551 ที่ใช้ในการท างานหรือตอบค าถามข้อสงสัยใน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ 

4 มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่  3  และมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบอื่นที่
เกี่ยวข้องกั บพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ .ศ. 2551 ที่ใช้ในการท างาน ได้ รวมทั้ง
สามารถแนะน าหรือให้ค าปรึกษาในภาพรวมได้ 

5 มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่  4  และมีความเชี่ยวชาญ ในพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ที่ใช้ในการท างาน จนสามารถให้ค าแนะน าปรึกษา  วิเคราะห์เหตุผลและ
แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
2. ความรู้เร่ืองระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526  
ค าจ ากัดความ: ความรู้และความเข้าใจในเร่ือง ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 

ระ
ดับ

สม
รร

ถน
ะ 

                                                รายการความรู้ 

0 ไม่แสดงความรู้ความเข้าใจด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 มีความรู้และความเข้าใจระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ที่ใช้ในการท างานที่ปฏิบัติอยู่ 
2 มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 1 และสามารถหาค าตอบใน เรื่อง  ระเบียบ ส านัก

นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ที่ใช้ในการท างานได้ เมื่อมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ 

3 มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่  2 และสามารถน าไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ที่ใช้ในการท างานหรือตอบค าถามข้อสงสัยในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ 

4 มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่  3  และมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายห รือระเบียบอื่นที่
เกี่ยวข้องกับ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ที่ใช้ในการท างาน ได้ รวมทั้ง
สามารถแนะน าหรือให้ค าปรึกษาในภาพรวมได้ 

5 มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่  4  และมีความเชี่ยวชาญ ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526  ที่ใช้ในการท างาน จนสามารถให้ค าแนะน าปรึกษา  วิเคราะห์เหตุผลและ
แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3. ความรู้เร่ืองพระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ค าจ ากัดความ: ความรู้และความเข้าใจในเร่ือง พระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม  และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 

ระ
ดับ

สม
รร

ถน
ะ 

                                                รายการความรู้ 

0 ไม่แสดงความรู้ความเข้าใจด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 มีความรู้และความเข้าใจพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ที่

ใช้ในการท างานที่ปฏิบัติอยู่ 
2 มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 1 และสามารถหาค าตอบใน เรื่อง พระราชบัญญัติ ระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ที่ใช้ในการท างาน ได้ เมื่อมีข้อสงสัยในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 

3 มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่  2 และสามารถน าไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหา ในเรื่อง
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ .ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ที่ใช้ในการท างานหรือ
ตอบค าถามข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ 

4 มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่  3  และมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบอื่นที่
เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ .ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ที่ใช้ในการ
ท างาน ได้ รวมทั้งสามารถแนะน าหรือให้ค าปรึกษาในภาพรวมได้ 

5 มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่  4  และมีความเชี่ยวชาญ ในพระราชบัญญัติ ระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ .ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ที่ใช้ในการท างาน จนสามารถให้ค าแนะน า
ปรึกษา  วิเคราะห์เหตุผลและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
4. ความรู้เร่ือง  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
ค าจ ากัดความ: ความรู้และความเข้าใจในเร่ือง พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 
2546  และสามารถน ามาประยุกตใ์ช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 

ระ
ดับ

สม
รร

ถน
ะ 

                                                รายการความรู้ 

0 ไม่แสดงความรู้ความเข้าใจด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 มีความรู้และความเข้าใจเรื่อง พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

พ.ศ. 2546 ที่ใช้ในการท างานที่ปฏิบัติอยู่ 
2 มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 1 และสามารถหาค าตอบในเรื่อง พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์

และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ใช้ในการท างานได้ เมื่อมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
3 มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่  2 และสามารถน าไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหา ในเรื่องพระ

ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 ที่ใช้ในการท างานหรือ
ตอบค าถามข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ 

4 มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่  3  และมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบอื่นที่
เกี่ยวข้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 ที่ใช้
ในการท างานได้ รวมทั้งสามารถแนะน าหรือให้ค าปรึกษาในภาพรวมได้ 

5 มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่  4  และมีความเชี่ยวชาญในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546  ที่ใช้ในการท างาน จนสามารถให้ค าแนะน าปรึกษา 
วิเคราะห์เหตุผลและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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5. ความรู้เร่ืองพระราชบัญญัติระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ค าจ ากัดความ: ความรู้และความเข้าใจในเร่ือง พระราชบัญญัติระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสงูสุด 

ระ
ดับ

สม
รร

ถน
ะ 

                                                รายการความรู้ 

0 ไม่แสดงความรู้ความเข้าใจด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 มีความรู้และความเข้าใจพระราชบัญญัติระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ .ศ.2535 และที่

แก้ไขเพิ่มเติม ที่ใช้ในการท างานที่ปฏบิัติอยู่ 
2 มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 1 และสามารถหาค าตอบใน เรื่อง พระราชบัญญัติระเบียบ

ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ที่ใช้ในการท างานได้ เมื่อมีข้อสงสัย
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

3 มีความรู้ความเข้าใจตามที่ ก าหนดไว้ในระดับที่  2 และสามารถน าไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหา ในเรื่อง
พระราชบัญญัติระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ .ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ที่ใช้ในการ
ท างานหรือตอบค าถามข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ 

4 มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่  3  และมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบอื่นที่
เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ .ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
ที่ใช้ในการท างาน ได้ รวมทั้งสามารถแนะน าหรือให้ค าปรึกษาในภาพรวมได้ 

5 มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่  4  และมีความเชี่ยวชาญในพระราชบัญญัติระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ .ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   ที่ใช้ในการท างาน จนสามารถให้
ค าแนะน าปรึกษา  วิเคราะห์เหตุผลและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
6. ความรู้เรื่อง  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 
ค าจ ากัดความ: ความรู้และความเข้าใจในเร่ือง ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ.2549 และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 

ระ
ดับ

สม
รร

ถน
ะ 

                                                รายการความรู้ 

0 ไม่แสดงความรู้ความเข้าใจด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 มีความรู้และความเข้าใจเรื่อง ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

พ.ศ.2549 ที่ใช้ในการท างานที่ปฏิบัติอยู ่
2 มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 1 และสามารถหาค าตอบในเรื่อง ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ

พัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 ที่ใช้ในการท างานได้ เมื่อมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
3 มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก าหนดไว้ในระ ดับที่  2 และสามารถน าไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหา ในเรื่อง

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ .ศ.2549 ที่ใช้ในการท างาน
หรือตอบค าถามข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ 

4 มีความรู้ความเข้าใจตามที่ ก าหนดไว้ในระดับที่  3  และมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบอื่นที่
เกี่ยวข้องกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ .ศ.2549  ที่ใช้
ในการท างานได้ รวมทั้งสามารถแนะน าหรือให้ค าปรึกษาในภาพรวมได้ 

5 มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่  4  และมีความเชี่ยวชาญในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ .ศ.2549  ที่ใช้ในการท างาน จนสามารถให้ค าแนะน าปรึกษา 
วิเคราะห์เหตุผลและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 4 

 
7. ความรู้เร่ืองประมวลกฎหมายและระเบียบการคลัง 
ค าจ ากัดความ: ความรู้และความเข้าใจในเร่ือง ประมวลกฎหมายและระเบียบการคลัง  และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 

ระ
ดับ

สม
รร

ถน
ะ 

                                                รายการความรู้ 

0 ไม่แสดงความรู้ความเข้าใจด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 มีความรู้และความเข้าใจเรื่อง ประมวลกฎหมายและระเบียบการคลังที่ใช้ในการท างานที่ปฏิบัติอยู่ 
2 มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 1 และสามารถหาค าตอบใน เรื่อง ประมวลกฎหมายและ

ระเบียบการคลัง ที่ใช้ในการท างานได้ เมื่อมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
3 มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่  2 และสามารถน าไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหา ในเรื่อง

ประมวลกฎหมายและระเบียบการคลัง  ที่ใช้ในการท างานหรือตอบค าถามข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ 

4 มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก าหนดไว้ใน ระดับที่  3  และมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบอื่นที่
เกี่ยวข้องกับ ประมวลกฎหมายและระเบียบการคลัง ที่ใช้ในการท างานได้ รวมทั้งสามารถแนะน าหรือให้
ค าปรึกษาในภาพรวมได้ 

5 มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่  4  และมีความเชี่ยวชาญในประมวลกฎหมายและระเบียบการคลัง  
ที่ใช้ในการท างาน จนสามารถให้ค าแนะน าปรึกษา  วิเคราะห์เหตุผลและแก้ไขปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
8. ความรู้เร่ืองระเบียบการจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 
ค าจ ากัดความ: ความรู้และความเข้าใจในเร่ือง ระเบียบการจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551  
และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 

ระ
ดับ

สม
รร

ถน
ะ 

                                                รายการความรู้ 

0 ไม่แสดงความรู้ความเข้าใจด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 มีความรู้และความเข้าใจเรื่อง ระเบียบการจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ .ศ. 

2551  ที่ใช้ในการท างานที่ปฏิบัติอยู่ 
2 มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 1 และสามารถหาค าตอบใน เรื่อง ระเบียบการจ่ายเงินจาก

คลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ที่ใช้ในการท างานได้ เมื่อมีข้อสงสัยในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 

3 มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่  2 และสามารถน าไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหา ในเรื่อง
ระเบียบการจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ .ศ. 2551 ที่ใช้ในการท างานหรือ
ตอบค าถาม          ข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ 

4 มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่  3  และมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบอื่นที่
เกี่ยวข้องกับระเบียบการจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ .ศ. 2551 ที่ใช้ในการ
ท างานได้ รวมทั้งสามารถแนะน าหรือให้ค าปรึกษาในภาพรวมได้ 

5 มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่  4  และมีความเชี่ยวชาญในระเบียบการจ่ายเงินจากคลัง การ
เก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ .ศ. 2551  ที่ใช้ในการท างาน จนสามารถให้ค าแนะน าปรึกษา  
วิเคราะห์เหตุผลและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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9. ความรู้เร่ืองระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ค าจ ากัดความ: ความรู้และความเข้าใจในเร่ือง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
และสามารถน ามาประยุกต์ใชใ้ห้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 

ระ
ดับ

สม
รร

ถน
ะ 

                                                รายการความรู้ 

0 ไม่แสดงความรู้ความเข้าใจด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 มีความรู้และความเข้าใจเรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ .ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   ที่ใช้

ในการท างานที่ปฏิบัติอยู่ 
2 มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 1 และสามารถหาค าตอบในเรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหาร

งบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ที่ใช้ในการท างานได้ เมื่อมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
3 มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก าหนดไว้ใน ระดับที่  2 และสามารถน าไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหา ในเรื่อง

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ  พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   ที่ใช้ในการท างานหรือตอบ
ค าถามข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ 

4 มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก าหนดไว้ใน ระดับที่  3  และมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบอื่นที่
เกี่ยวข้องกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   ที่ใช้ในการท างานได้ 
รวมทั้งสามารถแนะน าหรือให้ค าปรึกษาในภาพรวมได้ 

5 มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่  4  และมีความเชี่ยวชาญในระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ใช้ในการท างาน จนสามารถให้ค าแนะน าปรึกษา วิเคราะห์
เหตุผลและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
10. ความรู้เร่ืองระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษาและการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2546 
ค าจ ากัดความ: ความรู้และความเข้าใจในเร่ือง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษาและการใช้
ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2546  และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 

ระ
ดับ

สม
รร

ถน
ะ 

                                                รายการความรู้ 

0 ไม่แสดงความรู้ความเข้าใจด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 มีความรู้และความเข้าใจเรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกคร อง ดูแล บ ารุงรักษาและการใช้ที่

ราชพัสดุ พ.ศ. 2546 ที่ใช้ในการท างานที่ปฏิบัติอยู่ 
2 มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 1 และสามารถหาค าตอบใน เรื่อง  ระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษาและการใช้ที่ราชพัสดุ พ .ศ. 2546  ที่ใช้ในการ
ท างานได้ เมื่อมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

3 มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่  2 และสามารถน าไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหา ในเรื่อง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษาและการใช้ที่ราชพัสดุ พ .ศ. 2546 ที่ใช้ใน
การท างานหรือตอบค าถามข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ 

4 มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่  3  และมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบอื่นที่
เกี่ยวข้องกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษาและการใช้ที่ราชพัสดุ  
พ.ศ. 2546  ที่ใช้ในการท างานได้ รวมทั้งสามารถแนะน าหรือให้ค าปรึกษาในภาพรวมได้ 

5 มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่  4  และมีความเชี่ยวชาญในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การปกครอง ดูแล บ ารุงรักษาและการใช้ที่ราชพัสดุ พ .ศ. 2546  ที่ใช้ในการท างาน จนสามารถให้
ค าแนะน าปรึกษา วิเคราะห์เหตุผลและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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11. ความรู้เร่ืองพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542 
ค าจ ากัดความ: ความรู้และความเข้าใจในเร่ือง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542  
และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 

ระ
ดับ

สม
รร

ถน
ะ 

                                                รายการความรู้ 

0 ไม่แสดงความรู้ความเข้าใจด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 มีความรู้และความเข้าใจเรื่อง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  พ.ศ.2542      

ที่ใช้ในการท างานที่ปฏิบัติอยู่ 
2 มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 1 และสามารถหาค าตอบในเรื่อง พระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  พ.ศ.2542  ที่ใช้ในการท างานได้ เมื่อมีข้อสงสัยในการปฏิบัติ                 
หน้าที่ราชการ 

3 มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่  2 และสามารถน าไปป ระยุกต์เพื่อแก้ปัญหา ในเรื่อง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 ที่ใช้ในการท างานหรือตอบ
ค าถามข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ 

4 มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่  3  และมีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบอื่นที่
เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  พ.ศ. 2542 ที่ใช้ในการ
ท างานได้ รวมทั้งสามารถแนะน าหรือให้ค าปรึกษาในภาพรวมได้ 

5 มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่  4  และมีความเชี่ยวชาญ ในพระราชบั ญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  พ.ศ.2542 ที่ใช้ในการท างาน จนสามารถให้ค าแนะน าปรึกษา 
วิเคราะห์เหตุผลและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
12. ความรู้เร่ือง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
ค าจ ากัดความ: ความรู้และความเข้าใจในเร่ือง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 

ระ
ดับ

สม
รร

ถน
ะ 

                                                รายการความรู้ 

0 ไม่แสดงความรู้ความเข้าใจด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 มีความรู้และความเข้าใจเรื่อง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ .ศ.2540 ที่ใช้ในการท างานที่

ปฏิบัติอยู ่
2 มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 1 และสามารถหาค าตอบใน เรื่อง พระราชบัญญัติข้อมูล

ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ที่ใช้ในการท างานได้ เมื่อมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
3 มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่  2 และสามารถน าไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหา ในเรื่อง

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ที่ใช้ในการท างานหรือตอบค าถามข้อสงสัยในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ 

4 มีความรู้ความเข้าใจต ามที่ก าหนดไว้ในระดับที่  3  และมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบอื่นที่
เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ .ศ.2540 ที่ใช้ในการท างานได้ รวมทั้งสามารถ
แนะน าหรือให้ค าปรึกษาในภาพรวมได้ 

5 มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่  4  และมีความเชี่ยวชาญในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 ที่ใช้ในการท างาน จนสามารถให้ค าแนะน าปรึกษา วิเคราะห์เหตุผลและแก้ไขปัญหา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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13. ความรู้เร่ือง พระราชบัญญัติชลประทานหลวง 
ค าจ ากัดความ: ความรู้และความเข้าใจในเร่ือง พระราชบัญญัติชลประทานหลวง  และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างสูงสุด 

ระ
ดับ

สม
รร

ถน
ะ 

                                                รายการความรู้ 

0 ไม่แสดงความรู้ความเข้าใจด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 มีความรู้และความเข้าใจเรื่อง พระราชบัญญัติชลประทานหลวง  ที่ใช้ในการท างานที่ปฏิบัติอยู่ 
2 มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 1 และสามารถหาค าตอบในเรื่อง พระราชบัญญัติชลประทาน

หลวง   ที่ใช้ในการท างานได้ เมื่อมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
3 มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่  2 และสามารถน าไปประยุกต์เพื่อแก้ ปัญหา ในเรื่อง

พระราชบัญญัติชลประทานหลวง  ที่ใช้ในการท างานหรือตอบค าถามข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ 

4 มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่  3  และมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบอื่นที่
เกี่ยวข้องกับ พระร าชบัญญัติชลประทานหลวง  ที่ใช้ในการท างานได้ รวมทั้งสามารถแนะน าหรือให้
ค าปรึกษาในภาพรวมได้ 

5 มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่  4  และมีความเชี่ยวชาญในพระราชบัญญัติชลประทานหลวง
ที่ใช้ในการท างาน จนสามารถให้ค าแนะน าปรึกษา วิเคราะห์เหตุผลและแก้ไขปัญหาได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
14. ความรู้เร่ือง ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน พ.ศ.2550 
ค าจ ากัดความ: ความรู้และความเข้าใจในเร่ือง ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์เอกชน พ.ศ.2550  และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 

ระ
ดับ

สม
รร

ถน
ะ 

                                                รายการความรู้ 

0 ไม่แสดงความรู้ความเข้าใจด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 มีความรู้และความเข้าใจ เรื่อง ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบั ติการ

วิเคราะห์เอกชน พ.ศ.2550 ที่ใช้ในการท างานที่ปฏิบัติอยู่ 
2 มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 1 และสามารถหาค าตอบในเรื่อง  ระเบียบกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน พ.ศ.2550  ที่ใช้ในการท างานได้ เมื่อ
มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

3 มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่  2 และสามารถน าไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหา ในเรื่อง
ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน พ .ศ.2550  ที่ใช้
ในการท างานหรือตอบค าถามข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ 

4 มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่  3  และมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบอื่นที่
เกี่ยวข้องกับระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน พ .ศ.
2550ที่ใช้ในการท างานได้ รวมทั้งสามารถแนะน าหรือให้ค าปรึกษาในภาพรวมได้ 

5 มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่  4  และมีความเชี่ยวชาญในระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่า
ด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน พ.ศ.2550 ที่ใช้ในการท างาน จนสามารถให้
ค าแนะน าปรึกษา วิเคราะห์เหตุผลและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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15. ความรู้เร่ือง  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 
ค าจ ากัดความ: ความรู้และความเข้าใจในเร่ือง พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535  และ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 

ระ
ดับ

สม
รร

ถน
ะ 

                                                รายการความรู้ 

0 ไม่แสดงความรู้ความเข้าใจด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 มีความรู้และความเข้าใจเรื่อง พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ .ศ.2535 ที่ใช้ในการ

ท างานที่ปฏิบัติอยู่ 
2 มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 1 และสามารถหาค าตอบในเรื่อง พระราชบัญญัติส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 ที่ใช้ในการท างานได้ เมื่อมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
3 มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่  2 และสามารถน าไปป ระยุกต์เพื่อแก้ปัญหา ในเรื่อง

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ .ศ.2535 ที่ใช้ในการท างานหรือตอบค าถามข้อ
สงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ 

4 มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่  3  และมีความรู้ความเข้า ใจกฎหมายหรือระเบียบอื่นที่
เกี่ยวข้องกับ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ .ศ.2535  ที่ใช้ในการท างานได้ 
รวมทั้งสามารถแนะน าหรือให้ค าปรึกษาในภาพรวมได้ 

5 มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่  4  และมีความเชี่ยวชาญในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรั กษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535  ที่ใช้ในการท างาน จนสามารถให้ค าแนะน าปรึกษา วิเคราะห์เหตุผลและ
แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
16. ความรู้เร่ือง พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
ค าจ ากัดความ: ความรู้และความเข้าใจในเร่ือง พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างสูงสุด 

ระ
ดับ

สม
รร

ถน
ะ 

                                                รายการความรู้ 

0 ไม่แสดงความรู้ความเข้าใจด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 มีความรู้และความเข้าใจเรื่อง พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ที่ใช้ในการท างานที่ปฏิบัติอยู่ 
2 มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 1 และสามารถหาค าตอบในเรื่อง พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 

2535  ที่ใช้ในการท างานได้ เมื่อมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
3 มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่  2 และสามารถน าไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหา ในเรื่อง

พระราชบัญญัติโรงงาน พ .ศ. 2535   ที่ใช้ในการท างานหรือตอบค าถามข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ 

4 มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่  3  และมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบอื่นที่
เกี่ยวข้องกับ พระราชบัญญั ติโรงงาน พ .ศ. 2535  ที่ใช้ในการท างานได้ รวมทั้งสามารถแนะน าหรือให้
ค าปรึกษาในภาพรวมได้ 

5 มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่  4  และมีความเชี่ยวชาญในพระราชบัญญัติโรงงาน พ .ศ. 
2535  ที่ใช้ในการท างาน จนสามารถให้ค าแนะน าปรึกษา วิเคราะห์เหตุผลและแก้ไขปัญหา ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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17. ความรู้เร่ือง พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
ค าจ ากัดความ: ความรู้และความเข้าใจในเร่ือง พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  และสามารถน ามาประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 

ระ
ดับ

สม
รร

ถน
ะ 

                                                รายการความรู้ 

0 ไม่แสดงความรู้ความเข้าใจด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 มีความรู้และความเข้าใจเรื่อง พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ที่ใช้ในการท างานที่ปฏิบัติอยู่ 
2 มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 1 และสามารถหาค าตอบในเรื่อง พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย    

พ.ศ. 2535  ที่ใช้ในการท างานได้ เมื่อมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
3 มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่  2 และสามารถน าไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหา ในเรื่อง

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ที่ใช้ในการท างานหรือตอบค าถามข้อสงสั ยในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ 

4 มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่  3  และมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบอื่นที่
เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ที่ใช้ในการท างานได้ รวมทั้งสามารถแนะน าหรือให้
ค าปรึกษาในภาพรวมได้ 

5 มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่  4  และมีความเชี่ยวชาญในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 
2535 ที่ใช้ในการท างาน จนสามารถให้ค าแนะน าปรึกษา วิเคราะห์เหตุผลและแก้ไขปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
18. ความรู้เร่ือง พระราชก าหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 
ค าจ ากัดความ: ความรู้และความเข้าใจในเร่ือง พระราชก าหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 และสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 

ระ
ดับ

สม
รร

ถน
ะ 

                                     รายการความรู้ 

0 ไม่แสดงความรู้ความเข้าใจด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 มีความรู้และความเข้าใจเรื่อง พระราชก าหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 ที่ใช้ในการท างานที่ปฏิบัติ

อยู่ 
2 มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 1 และสามารถหาค าตอบในเรื่อง พระราชก าหนดป้องกันการใช้

สารระเหย พ.ศ. 2533 ที่ใช้ในการท างานได้ เมื่อมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
3 มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่  2 และสามารถน าไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหา ในเรื่องพระ

ราชก าหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 ที่ใช้ในการท างานหรือตอบค าถามข้อสงสัยในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ 

4 มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่  3  และมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบอื่นที่
เกี่ยวข้องกับพระราชก าหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ .ศ. 2533 ที่ใช้ในการท างานได้ รวมทั้งสามารถ
แนะน าหรือให้ค าปรึกษาในภาพรวมได้ 

5 มีความรูค้วามเข้าใจตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่  4  และมีความเชี่ยวชาญในพระราชก าหนดป้องกันการใช้สาร
ระเหย พ.ศ. 2533 ที่ใช้ในการท างาน จนสามารถให้ค าแนะน าปรึกษา วิเคราะห์เหตุผลและแก้ไขปัญหา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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19. ความรู้เร่ือง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
ค าจ ากัดความ: ความรู้และความเข้าใจในเร่ือง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  และสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 

ระ
ดับ

สม
รร

ถน
ะ 

                                                รายการความรู้ 

0 ไม่แสดงความรู้ความเข้าใจด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 มีความรู้และความเข้าใจเรื่อง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ .ศ. 2539 ที่ใช้ในการท างาน

ที่ปฏิบัติอยู่ 
2 มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 1 และสามารถหาค าตอบในเรื่อง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  ที่ใช้ในการท างานได้ เมื่อมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
3 มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่  2 และสามารถน าไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหา ในเรื่อง

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  ที่ใช้ในการท างานหรือตอบค าถามข้อสงสัยใน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ 

4 มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่  3  และมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบอื่นที่
เกี่ยวข้องกับ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ .ศ. 2539 ที่ใช้ในการท างานได้ รวมทั้ง
สามารถแนะน าหรือให้ค าปรึกษาในภาพรวมได้ 

5 มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่  4  และมีความเชี่ยวชาญในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ .ศ. 2539 ที่ใช้ในการท างาน จนสามารถให้ค าแนะน าปรึกษา วิเคราะห์เหตุผลและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
20. ความรู้เร่ือง พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 และพ.ศ. 2530 
ค าจ ากัดความ: ความรู้และความเข้าใจในเร่ือง พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 และพ.ศ. 2530 และ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 

ระ
ดับ

สม
รร

ถน
ะ 

                                      รายการความรู้ 

0 ไม่แสดงความรู้ความเข้าใจด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 มีความรู้และความเข้าใจเรื่อง พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร  พ.ศ. 2514 และพ.ศ. 2530 ที่ใช้ใน

การท างานที่ปฏิบัติอยู่ 
2 มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 1 และสามารถหาค าตอบในเรื่อง พระราชบัญญัติจดทะเบียน

เครื่องจักร พ.ศ. 2514 และพ.ศ. 2530 ที่ใช้ในการท างานได้ เมื่อมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
3 มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่  2 และสามารถน าไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหา ในเรื่อง

พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 และพ.ศ. 2530 ที่ใช้ในการท างานหรือตอบค าถามข้อ
สงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ 

4 มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่  3  และมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบอื่นที่
เกี่ยวข้องกับ พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 และพ .ศ. 2530 ที่ใช้ในการท างานได้ 
รวมทั้งสามารถแนะน าหรือให้ค าปรึกษาในภาพรวมได้ 

5 มีความรู้ความเข้าใจตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่  4  และมีความเชี่ยวชาญในพระราชบัญญัติจดทะเบียน
เครื่องจักร  พ.ศ. 2514 และพ .ศ. 2530 ที่ใช้ในการท างาน จนสามารถให้ค าแนะน าปรึกษา  วิเคราะห์
เหตุผลและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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