มาตรฐานการพัฒนาบุคลากรด้านการเงินการคลัง
สาหรับบุคลากรภายในกรมบัญชีกลาง
หลักการและเหตุผล
กรมบัญชีกลางเป็นส่วนราชการที่มีฐานะเป็นหน่วยงานกลางที่มีอานาจ
หน้าที่ในการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินและของหน่วยงานภาครัฐ
ให้เป็นไปโดยถูกต้อง มีวินัย คุ้มค่า โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยการ
วางกรอบหลักเกณฑ์กลางให้หน่ วยงานภาครัฐถือปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการบริหารจั ดการและติดตามตรวจสอบการดาเนินงาน การให้ บริการ
คาแนะนาปรึกษาในภารกิจด้านการเงินการคลัง การบัญชี การตรวจสอบ
ภายใน การบริหารเงินนอกงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ
ภาครัฐ การดาเนินการเกี่ยวกับความรับผิ ดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
การบริหารลูกจ้างส่วนราชการ การบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการ และ
สิทธิประโยชน์ของบุคลากรภาครัฐ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม
จากบทบาทภารกิจข้างต้น จาเป็นที่บุคลากรของกรมบัญชีกลางจะต้องมี
ศั ก ยภาพที่ เพี ย งพอและเหมาะสมที่ จ ะปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลัง
และบัญชีภาครัฐ ในฐานะหน่ว ยงานที่มีห น้า ที่ในการพัฒ นาบุค ลากร
ของกรมบัญชีกลาง ได้ ตระหนักและเห็นความสาคัญของการส่งเสริม
ศักยภาพผู้ปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลางให้ครอบคลุม ในทุกระดับและ
ทุกประเภท จึงทาการศึกษาความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของกรม
และความท้ า ทายของภาครั ฐ ที่ ก าลั งเป็ น ไปตลอดจนที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ใน
อนาคตและจัดทาเป็น “มาตรฐานการพัฒนาบุคลากรด้านการเงินการคลัง
สาหรับ บุค ลากรภายในกรมบัญ ชีกลาง” เพื่อใช้เป็น แนวทางพัฒ นา
บุ ค ลากรของกรมบั ญ ชี ก ลางที่ ส อดคล้ อ งเหมาะสมตามหน้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบและความจาเป็นในการพัฒนาตามยุคสมัย สามารถนาความรู้
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติ งาน
ของบุค ลากรทุก คน โดยมี เป้ า หมาย คื อ การพั ฒ นาบุ ค ลากรของ
กรมบั ญ ชีก ลางให้เ ป็น ก าลัง คนที ่ม ีศัก ยภาพในการ “รับ รู้ เรีย นรู้
รอบรู้ และล่ว งรู้ ” อัน ส่ งผลส าเร็จต่องานที่ ตนรับ ผิ ดชอบ และเกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของกรมและประเทศโดยรวม
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2. วัตถุประสงค์
เพื ่อ ส ร้า ง ม า ต ร ฐ า น ก า ร พ ัฒ น า บ ุค ล า ก ร ข อ ง
กรมบัญชีกลาง ให้เป็นระบบ มีทิศทางที่ชัดเจน และเกิดการพัฒนา
ที่ต่อเนื่อง
เพื่อ มีก รอบการพัฒ นาความรู้ ทัก ษะ และสมรรถนะ
ของบุคลากรในทุกระดับที่ เหมาะสม สอดคล้องกับทิศทางการบริหาร
ราชการของกรมและยุคสมัย
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความเข้ า ใจบทบาทหน้ า ที่ ใ นฐานะบุ ค ลากร
กรมบั ญ ชีก ลาง และตระหนั กถึ งความส าคัญ ในการร่ว มขับ เคลื่ อ น
ภารกิจของกรมภายใต้ขอบเขตงานความรับผิดชอบของตนเอง
เพื ่อ เสริม สร้า งศัก ยภาพ รวมถึง การเตรีย มความพร้อ มให้แ ก่
บุคลากรในทุกประเภทและทุกระดับ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎระเบียบ หลักการ แนวทาง และวิธีป ฏิบัติที่ถูกต้องตามระเบียบ
ของทางราชการและสามารถนาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เพื่อให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายในองค์กรเดียวกัน
เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ และทัศนะระหว่างกัน อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการทางานและการพัฒนางานร่วมกันในโอกาส
ต่อไป
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3. มาตรฐานการพัฒนาบุคลากรด้านการเงินการคลังสาหรับบุคลากรภายในกรมบัญชีกลาง
3.1 กลุ่มเป้าหมายการเรียนรู้
เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปด้วยความเหมาะสมกับความจาเป็นของแต่ละประเภทตาแหน่งและระดับตาแหน่ง
จึงจัดแบ่งกลุ่มบุคลากรเพื่อการพัฒนาจาแนกตามลักษณะของหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
 กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
(1) ข้าราชการประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ระดับชานาญงาน และระดับอาวุโส
(2) ข้าราชการประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ และระดับชานาญการ
(3) พนักงานราชการ
(4) ลูกจ้างประจา
(5) ลูกจ้างชั่วคราว
 กลุ่มหัวหน้างาน ได้แก่ ข้าราชการประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษ
 กลุ่มผู้บริหาร ได้แก่
(1) ข้าราชการประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ
(2) ข้าราชการประเภทอานวยการระดับต้น และระดับสูง
(3) ข้าราชการประเภทบริหารระดับต้น และระดับสูง
3.2 มาตรฐานการพัฒนาบุคลากรฯ
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ ได้จัดทามาตรฐานการพัฒนาบุคลากรด้านการเงินการคลัง
สาหรับบุคลากรภายในกรมบัญชีกลาง เพื่อเป็นกรอบในการออกแบบหลักสูตรและกาหนดแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสม
โดยมีภาพรวมและรายละเอียด ดังนี้
มาตรฐานการพัฒนาบุคลากรด้านการเงินการคลังสาหรับบุคลากรภายในกรมบัญชีกลาง ประกอบด้วยการ
พัฒนาใน 2 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาความรู้ที่จาเป็น (Knowledge) และการพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จาเป็น (Skill
and Competency)
ด้านการพัฒนาความรู้ที่จาเป็น (Knowledge)
การพั ฒ นาความรู้ ที่ จ าเป็ น (Knowledge) แบ่ งออกเป็ น 3 หมวดความรู้ ได้ แ ก่ หมวดความรู้ ทั่ ว ไป
(General Knowledge) หมวดความรู้เฉพาะด้านเพื่อการปฏิบัติงาน (Specialized Knowledge) และหมวดความรู้
ตามนโยบายและความจาเป็นเร่งด่วน (Knowledge as Needs)
 หมวดความรู้ทั่วไป (General Knowledge)
เป็น การพัฒ นาในองค์ค วามรู ้ และสร้า งความเข้า ใจพื ้น ฐานในภารกิจ ด้า นต่า งๆ ที ่ส าคัญ ของ
กรมบัญชีกลางโดยเฉพาะบุคลากรใหม่ของกรมบัญชีกลาง รวมถึงเป็นการพัฒนาเพื่อปรับพื้นฐานสาหรับเตรียมพร้อม
รับ การเปลี่ย นแปลงต่างๆ และเป็น รากฐานของการพัฒ นาต่อ ยอดความรู้ในเชิงลึก เฉพาะด้านตามลัก ษณะ งานที่
รับผิดชอบต่อไป โดยประกอบด้วยความรู้ 5 เรื่อง คือ
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1) ความรู้สาหรับบุคลากรใหม่ของกรมบัญชีกลาง
2) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงินการคลังภาครัฐในบทบาทของกรมบัญชีกลาง
4) ความรู้ความเข้าใจในทิศทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของกรมบัญชีกลาง
5) ความรู้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของกรมบัญชีกลาง
 หมวดความรู้เฉพาะด้านเพื่อการปฏิบัติงาน (Specialized Knowledge)
เป็นการพัฒนาในองค์ความรู้ที่จาเป็น ในเชิงลึกเฉพาะด้าน สาหรับการปฏิบัติงานในภารกิจหลักของกรม 7
ด้าน ได้แก่
 ด้านกฎหมายระเบียบการคลังและการเบิกจ่าย
สาหรับกลุ่มบุคลากรที่ปฏิบัติงานโดยตรง รวมถึงกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องและกลุ่มที่ถือปฏิบัติเกี่ยวกับการ
กาหนดกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ข้อสั่งการ และแนวปฏิบัติเพื่อกากับดูแลด้านการบริหารการคลังและการ
เบิกจ่ายเงินจากคลังการเบิกค่าใช้จ่ายประเภทต่าง ๆ รวมทั้งสิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและสิทธิประโยชน์ของบุคคล
เพื่อให้บุคลากรเกิดความเข้าใจในสาระสาคัญและแนวทางปฏิบัติของทางราชการ สามารถปฏิบัติงาน บริหารจัดการ กากับ
ดูแล ให้คาปรึกษาแนะนา และตรวจสอบการดาเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
 ด้านบริหารเงินนอกงบประมาณ
สาหรับกลุ่มบุคลากรที่ปฏิบัติงานโดยตรง รวมถึงกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องและกลุ่มที่ถือปฏิบัติเกี่ยวกับการ
กาหนดกฎหมาย ระเบี ย บ หลั ก เกณฑ์ ข้ อบั งคั บ ข้ อสั่ งการ และแนวปฏิ บั ติ เพื่ อ ก ากั บ ดู แลด้ านการบริห ารเงินนอก
งบประมาณ เพื่อให้บุคลากรเกิดความเข้าใจในสาระสาคัญและแนวทางปฏิบัติของทางราชการ สามารถปฏิบัติงาน บริหาร
จัดการ กากับดูแล ให้คาปรึกษาแนะนา และตรวจสอบการดาเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ รวมถึง
พัฒนาระบบบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ ซึ่งมีหลายประเภทและมีมูลค่าของทรัพย์สินจานวนมาก ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อการบริหารประเทศ
 ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ
สาหรับกลุ่มบุคลากรที่ปฏิบัติงานโดยตรง รวมถึงกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และกลุ่มที่ถือปฏิบัติเกี่ยวกับ
การกาหนดกฎหมาย ระเบียบ กระบวนการและวิธีปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เพื่อให้บุคลากรเข้าใจในสาระสาคัญและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จั ด จ้ างและการพั ส ดุ และสามารถปฏิ บั ติ งาน บริห ารจั ด การ ก ากั บ ดู แ ล ให้ ค าปรึก ษาแนะน า และตรวจสอบการ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามขั้นตอนและวิธีการตามระเบียบของทางราชการ
 ด้านการเงินการบัญชี
สาหรับกลุ่มบุคลากรที่ปฏิบัติงานโดยตรง รวมถึงกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องและกลุ่มที่ถือปฏิบัติ เกี่ยวกับ
การกาหนดกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ รูปแบบ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติ ในการดาเนินการเพื่อรับเงินและจ่ายเงิน ของแผ่นดิน
รวมถึงการจัดทาบั ญชีภาครัฐ เพื่อให้ บุ คลากรสามารถดาเนิ นการรับเงินจ่ายเงินได้ถูกต้องตามขั้นตอนปฏิ บัติของทาง
ราชการ และสามารถดาเนินการจัดทาบัญชีการเงิน และข้อมูลทางการเงิ นของหน่วยงานได้ครบถ้วน สามารถวิเคราะห์
ฐานะการเงินและประเมินผลการดาเนินงานทางการเงิน ตลอดจนการนาข้อมูลทางการเงิน ไปใช้ในการกากับดูแลและ
บริหารจัดการหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ
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 ด้านการตรวจสอบภายใน
สาหรับกลุ่มบุคลากรที่ปฏิบัติงานโดยตรง รวมถึงกลุ่มที่มี ส่วนเกี่ยวข้องและกลุ่มที่ถือปฏิบัติ เกี่ยวกับ
การกาหนดกฎ ระเบียบ รูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ที่จาเป็นใน
การปฏิบัติงาน สร้างความเข้มแข็งในระบบการตรวจสอบภายในภาคราชการ ตลอดจนการเป็น ที่ป รึก ษาในการเพิ่ม
ประสิท ธิผ ลประสิท ธิภ าพการปฏิบัติง านและการบริห ารของหน่ว ยงาน และการใช้กลไกการตรวจสอบภายในเป็น
เครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสาหรับผู้บริหาร
 ด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
สาหรับกลุ่มบุคลากรที่ปฏิบัติงานโดยตรง รวมถึงกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดาเนินการทางความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เพื่อเข้าใจในสาระสาคัญ หลักการ กระบวนการ และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินการ
เมื่อ เกิด เหตุล ะเมิด รวมถึง ในส่ ว นที่ เกี่ย วข้อ งกับ คดี แพ่ ง คดีป กครอง ตลอดจนให้มีค วามสามารถในการใช้ภ าษา
กฎหมายเพื่อการเขียน วินิจฉัย ตีความ นาเสนอ การทาสานวน การทาเอกสารทางกฎหมาย ได้อย่างที่ถูกต้อง ชัดเจน
เหมาะสม เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่ บุคคลที่เกี่ยวข้อง และรักษาประโยชน์ของทางราชการ
 ด้านการบริหารจัดการองค์กร
สาหรับกลุ่มบุ คลากรที่ป ฏิบัติงานโดยตรง รวมถึงกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานด้านบริห ารจัดการ
ภายในกรม ได้แก่ หน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจัดทาแผนงานและงบประมาณ งานด้านบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล งานด้านการพัฒนาระบบบริหารงานและคุณภาพขององค์กร รวมถึงงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความ
ผาสุกภายในองค์กร ให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ รวมถึงเทคนิคต่างๆ
ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานในองค์กรด้านต่างๆ และสามารถบูรณการการทางานในการสร้างความเข้มแข็งภายใน
กรม และเป็นแรงสนับสนุนที่สาคัญในการขับเคลื่อนงานของกรมให้เกิดผลสาเร็จ
โดยการพัฒ นาทั้ง 7 ด้านข้างต้น นั้น ในแต่ล ะด้านจะจัดแบ่งระดับการพัฒ นาความรู้ออกเป็น 3
ระดับ คือ ระดับพื้นฐาน ระดับกลาง และระดับขั้นสูง ตามความจาเป็นด้านความรู้ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานที่แตกต่าง
กัน ซึ่งระดับการพัฒนาจะมีความลึกของเนื้อหาสาระ รวมถึงต้องใช้ประสบการณ์ในการทางานเพื่อเรียนรู้ในระดับที่ยาก
และซับซ้อน ดังนี้
ระดับ พื ้น ฐาน เป็น การพัฒ นาบุค ลากรให้มีค วามรู้ในขั้น ต้น ที่จ ะทาให้ส ามารถปฏิบัติง านได้
ถูกต้องตามขั้นตอนและแนวปฏิบัติของทางราชการ
ระดับกลาง เป็น การพัฒ นาบุคลากรให้มีความรู้ในระดับ ที่สามารถปฏิบัติงานที่มีความซับซ้อน
ยุ่งยากมากขึ้น จากประสบการณ์การทางาน สามารถแก้ไขปัญหาและให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติงานได้ด้ว ย
ความเข้าใจ
ระดับขั้น สูง เป็น การพัฒ นาบุคลากรด้วยการนาความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ ของแต่ล ะ
บุคคลมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความเห็น และเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะ
ได้มาซึ่งข้อมูล สาหรับ การพัฒ นาปรับปรุงและการต่อยอดในงาน รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒ นาในตัวของ
บุคลากรเอง โดยจะใช้ รูป แบบวิธีการเรีย นรู้ด้ว ยวิธี 1) การพัฒนาด้วยกรณีศึกษา คือ การศึกษาโดยใช้สถานการณ์
เหตุการณ์ หรือประเด็นที่ต้องตัดสินใจ เน้นให้ผู้อบรมได้เรียนรู้และเข้าสภาพความเป็นจริง โดยใช้ความรู้ ประสบการณ์
ที่ตนมีนามาใช้วิเคราะห์ สังเคราะห์ ทาการสื่อสาร และเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา ดังนั้น จาเป็นที่ผู้อบรมจะต้องมี
5

ความรู้ความชานาญในหลักการ กฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นพื้นฐานในการต่อยอดทาง
ความคิด เกิดการเรียนรู้และมุมมองที่มีความหลากหลายมากขึ้น และ 2) การพัฒนาด้วย Focus Group โดยเปิด
โอกาสให้ผู้อบรมที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในงาน ได้มาแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพใน
งานได้อย่างกว้างขวาง เป็นการระดมพลังสมองของแต่ละคนให้ช่วยกันแก้ปัญหาและ/หรือพัฒนางานอย่างใดอย่างหนึ่ง
โดยไม่มีการกั้นความคิด โดยความคิดเห็นที่แสดงออกมานั้นจะยังไม่มีการวิเคราะห์ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งจะช่วย
กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมอภิปรายเกิดความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงความคิด และพัฒนาทักษะการสื่อสาร โดยหน่วยงานหรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องจะนาความคิดเห็นของแต่ละคนไปสรุปรวบยอด และนาไปใช้ประกอบการพัฒนาประสิทธิภาพงานต่อไป
ในส่วนมาตรฐานการพัฒ นาสาหรับ กลุ่มหัวหน้างาน และ กลุ่มผู้บริหาร การพัฒ นาจะไม่มีการ
จาแนกออกตามภารกิจงานเหมือนเช่นกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากฐานะของการเป็นผู้บริหารระดับกลางและผู้บริหาร
ระดับสูง จึงมีความพร้อมในความรู้และความชานาญในงาน ทั้งได้สั่งสมประสบการณ์จากการทางาน การพัฒ นาจึง
มุ่งเน้นในลักษณะของการประชุมสัมมนา การพัฒนาด้วยกรณีศึกษา และการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) และ
จะให้ความสาคัญต่อการพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับระดับบริหารในสัดส่วนที่มากกว่า เพื่อเสริมสร้างการ
บริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ รวมถึงเน้นการส่งเข้าร่วมอบรมหลักสูตรภายนอกเพื่อเปิดกว้างโลกทัศน์และเกิด
การสร้างเครือข่ายเพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
 หมวดความรู้ตามนโยบายหรือความจาเป็นเร่งด่วน (Knowledge as Needs)
เป็นการพัฒนาบุคลากรตามความจาเป็นตามสภาวการณ์ ให้มีความรู้ให้เท่าทันต่อยุคสมัย และเตรียมพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลง การพัฒนาจะเปิดกว้างให้แก่บุคลากรในทุกประเภทและทุกระดับ โดยพัฒนาในรูปของโครงการบรรยายพิเศษ
และการส่งอบรมภายนอกหน่วยงาน
การพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จาเป็น (Skill and Competency)
ทักษะและสมรรถนะ เป็นคุณลักษณะที่บุคลากรพึงต้องมีในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้
การปฏิบัติงานเกิดผลสาเร็จทั้งในระดับประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ซึ่งได้กาหนดทักษะและสมรรถนะที่สาคัญใน 3
ด้าน ได้แก่ ด้านทักษะและสมรรถนะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน ด้านทักษะด้านภาษา และด้านคุณธรรมจริยธรรม
1) ด้านทักษะและสมรรถนะที่จาเป็น ต่อการปฏิบั ติงาน ที่เหมาะสมกับกลุ่มตาแหน่งระดับต่าง ๆ ได้แก่
กลุ่ มผู้ ป ฏิ บั ติ งาน กลุ่ ม หั ว หน้ างาน และกลุ่ ม ผู้ บ ริ ห าร ตามกรอบมาตรฐานทั ก ษะและสมรรถนะที่ จ าเป็ น ต่ อการ
ปฏิบัติงานในแต่ละระดับ ดังนี้
กลุ่มตาแหน่ง
กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

มาตรฐานทักษะและสมรรถนะ
* ทักษะทางการคิดวิเคราะห์
* การนาเสนอและการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
* การปรับปรุงและพัฒนางานด้วยตนเอง
* ภาวะผู้ตาม
* การสร้างสัมพันธ์ที่ดีในการทางาน
* การทางานเป็นทีม
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* การสื่อสารและประสานงานระหว่างบุคคล
* การพัฒนาทางอารมณ์
* การบริการด้วยใจ
* การพัฒนาบุคลิกภาพ
* การดึงศักยภาพและการพัฒนาตนเอง
* การสร้างจิตสานึกรักองค์กร
กลุ่มหัวหน้างาน

* ทักษะทางการคิดอย่างเป็นระบบ
* การนาเสนอ
* การแก้ปัญหาและตัดสินใจ
* ภาวะผู้นา
* การสอนงาน
* การบริหารทีม
* การสร้างคุณภาพในงาน
* การพัฒนาทางอารมณ์
* การสื่อสารและประสานงาน
* การมอบหมายและติดตามงาน
* การบริหารผลงาน
* การพัฒนาบุคลิกภาพ
* การบริหารความขัดแย้ง

กลุ่มตาแหน่ง
กลุ่มผู้บริหาร

มาตรฐานทักษะและสมรรถนะ
* การบริหารเชิงกลยุทธ์
* การนาเสนอและพูดในชุมชน
* การบริหารการเปลี่ยนแปลง
* ภาวะผู้นา
* การบริหารงานและเวลา
* การบริหารคนให้ได้งานและใจ
* การบริหารแบบข้ามสายงาน
* การแก้ปัญหาและตัดสินใจ
* การสอนงาน
* การพัฒนาทางอารมณ์
* การพัฒนาบุคลิกภาพ
* การบริหารความขัดแย้ง
* การบริหารผลงาน
* การพัฒนาระบบงานและสร้างสรรค์นวัตกรรม
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2) ทักษะด้ านภาษา ส่งเสริมการพัฒ นาทักษะทางภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ห ลากหลาย เช่น การจัด
โครงการอบรม การพัฒนาด้วยชุดวิชา e-learning การส่งอบรมภายนอก รวมถึงการพัฒนาด้วยตนเอง โดยกาหนด
เป้าหมายการพัฒนาสาหรับกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มหัวหน้างาน และกลุ่มผู้บริหาร ดังนี้
 กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั่วไปทั้งพูด ฟัง อ่าน สาหรับการใช้
ในชีวิตประจาวัน เช่น การกล่าวทักทายและกล่าวอาลา การแนะนาบุคคล/สถานที่ การสนทนาครอบครัว อากาศ งานอดิเรก
สิ่งที่ชอบ/ไม่ชอบ เป็นต้น
 กลุ่มหัวหน้างาน พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อประสานงานและการให้บริการเช่น
การนัดหมาย การประสานงาน การให้บริการ และการอานวยความสะดวก เป็นต้น รวมถึงพัฒนาทักษะในการอ่านและ
ฟังข้อมูลวิชาการ
 กลุ่มผู้บริหาร พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
การนาเสนอข้อมูล ทั้งสามารถให้การต้อนรับ ตอบคาถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานได้
3) เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการทางาน โดยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ซึมซับ และยึดถือปฏิบัติใน
คุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมเพื่อการเป็นข้าราชการที่ดี การทาดีตามรอยพระยุคลบาท รวมถึงการใช้หลักของธรรมะมา
ปรับใช้ในการทางาน การอยู่ร่วมกันในสังคม และการดารงชีวิต
4) การส่ งอบรมภายนอก ในหลั กสู ตรที่ เสริมสร้างพั ฒ นาทั กษะและสมรรถนะเพื่ อใช้ ป ระโยชน์ต่ อการ
ปฏิบัติงาน
3.3 ตัวแบบการพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานฯ
 กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
กลุ่มที่ 
ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระยะเวลาดารงตาแหน่ง 1-3 ปี
ข้าราชการประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระยะเวลาดารงตาแหน่ง 1-3 ปี
บุคลากรประเภทอื่น ที่มีระยะเวลาปฏิบัติงาน ไม่เกิน 5 ปี
การพัฒนา
1. ความรู้ทั่วไป 5 เรื่อง
GK (1) ถึง (5)
ความรู้สาหรับบุคลากรใหม่ของกรมบัญชีกลาง
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงินการคลังภาครัฐในบทบาทของกรมบัญชีกลาง
ความรู้เกี่ยวกับระบบงานอิเล็กทรอนิกส์สาหรับบริหารงานการเงินการคลังของกรมบัญชีกลาง
ความรู้ความเข้าใจในทิศทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของกรมบัญชีกลาง
ความรู้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของกรมบัญชีกลาง
2. ความรู้เฉพาะด้านเพื่อการปฏิบัติงาน (ผู้ปฏิบัติงาน)ระดับพื้นฐาน
2.1 ด้านกฎหมายระเบียบการคลังและการเบิกจ่าย
 การเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการฝึกอบรมแบบออนไลน์ (e-learning)
ชุดวิชา กฎหมายและระเบียบการคลัง
ชุดวิชา เงินนอกงบประมาณ

SK (1)
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ชุดวิชา สวัสดิการรักษาพยาบาล
ชุดวิชา ค่าเช่าบ้าน
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการงบประมาณ
 การเบิกจ่ายเงินจากคลัง
 การเบิ ก จ่ ายเงิน เดื อ น ค่ าจ้ า ง บ าเหน็ จ บ านาญ และเงิน อื่ น ในลั ก ษณะเดี ย วกั น ตาม
ระเบียบราชการ
 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารตามระเบียบราชการ
 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์บุคลากรภาครัฐตามระเบียบราชการ
 การเบิกจ่ายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบราชการ
2.2 ด้านบริหารเงินนอกงบประมาณ
 การเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการฝึกอบรมแบบออนไลน์ (e-learning)
ชุดวิชา กฎหมายและระเบียบการคลัง
ชุดวิชา เงินนอกงบประมาณ
ชุดวิชา การบัญชีต้นทุนผลผลิต
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเงินนอกงบประมาณ
 ระบบการบริหารเงินนอกงบประมาณ
 การบริหารและการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณแต่ละประเภท
2.3 ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ
 การเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการฝึกอบรมแบบออนไลน์ (e-learning)
ชุดวิชา การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
 กฎหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ
 กระบวนการและแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบทางราชการ
 การปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
2.4 ด้านการเงินการบัญชี
 การเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการฝึกอบรมแบบออนไลน์ (e-learning)
ชุดวิชา กฎหมายและระเบียบการคลัง
ชุดวิชา เงินนอกงบประมาณ
ชุดวิชา สวัสดิการรักษาพยาบาล
ชุดวิชา ค่าเช่าบ้าน
ชุดวิชา การบัญชีต้นทุนผลผลิต
ชุดวิชา ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
ชุดวิชา การรับ – จ่ายเงินภาครัฐ
 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
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 การดาเนินการบริหารรายรับ
 การดาเนินการบริหารรายจ่าย
 การปฏิบัติงานในระบบจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้าง และการจ่ายตรงบาเหน็จบานาญ
 การจัดทาบัญชีต้นทุน
 การจัดทางบการเงินและรายงานการเงินของหน่วยงาน
 การจัดทาข้อมูลทางการคลังระดับจังหวัด
2.5 ด้านการตรวจสอบภายใน
 การเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการฝึกอบรมแบบออนไลน์ (e-learning)
ชุดวิชา การตรวจสอบภายในภาคราชการ
ชุดวิชา กฎหมายและระเบียบการคลัง
ชุดวิชา เงินนอกงบประมาณ
ชุดวิชา การบัญชีต้นทุนผลผลิต
ชุดวิชา การรับ – จ่ายเงินภาครัฐ
 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน
 มาตรฐานและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
 การปฏิบัติงานและกระบวนการตรวจสอบภายใน
2.6 ด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 การเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการฝึกอบรมแบบออนไลน์ (e-learning)
ชุดวิชา กฎหมายและระเบียบการคลัง
ชุดวิชา ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการผิดสัญญาลาศึกษาฯ
 การปฏิบัติงานในระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง (ระบบอิเล็กทรอนิกส์)
2.7 ด้านการบริหารจัดการองค์กร
 การเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการฝึกอบรมแบบออนไลน์ (e-learning)
ชุดวิชา กฎหมายและระเบียบการคลัง
ชุดวิชา เงินนอกงบประมาณ
ชุดวิชา ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 หลักการจัดการองค์กร
 กระบวนการบริหารจัดการงบประมาณ
 หลักการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 การจัดทาแผนงาน/โครงการ
 มาตรฐานและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
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3. ความรู้ตามนโยบายและความจาเป็นเร่งด่วน
4. ทักษะและสมรรถนะสาหรับกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
 ทักษะและสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
 เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการทางาน
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั่วไปสาหรับผู้ปฏิบัติงาน
กลุ่มที่ 
ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระยะเวลาดารงตาแหน่ง
ระดับชานาญการ ระยะเวลาดารงตาแหน่ง
ข้าราชการประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระยะเวลาดารงตาแหน่ง
ระดับชานาญงาน ระยะเวลาดารงตาแหน่ง
บุคลากรประเภทอื่น ที่มีระยะเวลาปฏิบัติงาน มากกว่า 5 ปี
การพัฒนา

KN
SC1

4 – 6 ปี
1 - 4 ปี
4 – 6 ปี
1 – 4 ปี

1. ความรู้ทั่วไป 4 เรื่อง
GK (2) ถึง (5)
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงินการคลังภาครัฐในบทบาทของกรมบัญชีกลาง
ความรู้เกี่ยวกับระบบงานอิเล็กทรอนิกส์สาหรับบริหารงานการเงินการคลังของกรมบัญชีกลาง
ความรู้ความเข้าใจในทิศทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของกรมบัญชีกลาง
ความรู้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของกรมบัญชีกลาง
2. ความรู้เฉพาะด้านเพื่อการปฏิบัติงาน (ผู้ปฏิบัติงาน) ระดับกลาง
SK (2)
2.1 ด้านกฎหมายระเบียบการคลังและการเบิกจ่าย
 การเบิกจ่ายเงินจากคลัง : ประเด็นปัญหาที่พบ และวิธีการแก้ไข
 การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บาเหน็จบานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน : ประเด็นปัญหา
ที่พบ และวิธีการแก้ไข
 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารตามระเบียบราชการ : ประเด็นปัญหาที่พบ และวิธีการแก้ไข
 การเบิ กจ่ ายค่าตอบแทนและสิ ทธิประโยชน์บุคลากรภาครัฐตามระเบียบราชการ : ประเด็น
ปัญหาที่พบ และวิธีการแก้ไข
 การเบิกจ่ายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบราชการ : ประเด็นปัญหาที่พบ และวิธีการ
แก้ไข
 การใช้ภาษากฎหมาย เพื่อการเขียน วินิจฉัย ตีความ และนาเสนอ
2.2 ด้านบริหารเงินนอกงบประมาณ
 การจัดตั้ง การรวม การยุบเลิกทุนหมุนเวียน
 การประมาณการทุนหมุนเวียนประจาปี
 การควบคุม ติดตามและประเมินผลทุนหมุนเวียน
 ระบบบัญชี และการจัดทารายงานการเงินของทุนหมุนเวียน
 การนาเงินทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
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2.3 ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ
 กระบวนการและแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบทางราชการ
 การปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
 มาตรฐานราคากลางและการคานวณราคากลาง
 การดาเนินการเกี่ยวกับผู้ทิ้งงานและมาตรการลงโทษ
2.4 ด้านการเงินการบัญชี
 นโยบายการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
 การปฏิบัติงานด้านบัญชีในระบบ GFMIS
 การจัดทารายงานการเงินรวมภาครัฐและรายงานการเงินรวมแผ่นดิน
 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจาปี
 การวางแผนเพื่อจัดทางบประมาณให้สอดรับกับนโยบายยุทธศาสตร์รัฐบาลและภารกิจหน่วยงาน
 การบริหารเงินคงคลัง (การรับ จ่าย เก็บรักษา และสารองเงิน)
 ข้อมูลฐานะทางการคลัง การประเมินผลการคลังและการจัดทารายงานทางการคลัง
2.5 ด้านการตรวจสอบภายใน
 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินประเภทต่างๆ ตามระเบียบของทางราชการ
 การประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในส่วนราชการ
 นโยบายการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
 การจัดทาบัญชีต้นทุน
 การจัดทางบการเงินและรายงานการเงินของหน่วยงาน
2.6 ด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 กระบวนการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพิจารณาคดีแพ่งและคดีปกครอง
 การศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะห์คาสั่งทางกฎหมาย คาพิพากษา และแนววินิจฉัย
 แนวปฏิบัติเกี่ย วกับ ทรัพ ย์สิน ที่ต กเป็น ของแผ่น ดิน ตามคาพิพ ากษาของศาลฎีก าแผนก
คดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
 การทาสานวนละเมิด และการใช้ภาษากฎหมาย เพื่อการเขียน วินิจฉัย ตีความ และนาเสนอ
2.7 ด้านการบริหารจัดการองค์กร
 การพัฒนากระบวนการทางานที่มีประสิทธิภาพและการสร้างคุณภาพในงาน
 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจาปี
 การวางแผนเพื่อจัดทางบประมาณให้สอดรับกับนโยบายยุทธศาสตร์รัฐบาลและภารกิจหน่วยงาน
 การขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการสู่การปฏิบัติ
 กระบวนการ เทคนิค วิธีการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 การจัดการความรู้ในองค์กร
 วิเทศสัมพันธ์ การสร้างภาพลักษณ์ และการประชาสัมพันธ์องค์กร
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
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3 ความรู้ตามนโยบายและความจาเป็นเร่งด่วน
4 ทักษะและสมรรถนะสาหรับกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
 ทักษะและสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
 เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการทางาน
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั่วไปสาหรับผู้ปฏิบัติงาน

KN
SC1

กลุ่มที่ 
ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ ระยะเวลาดารงตาแหน่ง 7 ปีขึ้นไป
ข้าราชการประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน ระยะเวลาดารงตาแหน่ง 7 ปีขึ้นไป
ระดับอาวุโส
การพัฒนา
1. ความรู้ทั่วไป 4 เรื่อง
GK (2) ถึง (5)
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงินการคลังภาครัฐในบทบาทของกรมบัญชีกลาง
ความรู้เกี่ยวกับระบบงานอิเล็กทรอนิกส์สาหรับบริหารงานการเงินการคลังของกรมบัญชีกลาง
ความรู้ความเข้าใจในทิศทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของกรมบัญชีกลาง
ความรู้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของกรมบัญชีกลาง
2. ความรู้เฉพาะด้านเพื่อการปฏิบัติงาน (ผู้ปฏิบัติงาน) ระดับขั้นสูง
SK (3)
2.1 ด้านกฎหมายระเบียบการคลังและการเบิกจ่าย
 พัฒนาด้วยกรณีศึกษา : เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินการคลัง
 พัฒนาด้วยกรณีศึกษา : เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเดือนฯ และค่าใช้จ่ายการบริหาร
 พัฒนาด้วยกรณีศึกษา : เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์บุคลากรภาครัฐ
 พัฒนาด้วยกรณีศึกษา : เกี่ยวกับการเบิกจ่ายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
 พัฒนาด้วย Focus Group : เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
 พัฒนาด้วย Focus Group : เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพด้านระเบียบเบิกจ่าย
 พัฒนาด้วย Focus Group : เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพด้านสวัสดิการของรัฐ
2.2 ด้านบริหารเงินนอกงบประมาณ
 บทบาทกรมบัญชีกลาง/กระทรวงการคลังด้านเงินนอกงบประมาณ
 พัฒนาด้วยกรณีศึกษา : เกี่ยวกับการบริหารเงินนอกงบประมาณ
 พัฒนาด้วย Focus Group : เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินนอกงบประมาณ
2.3 ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ
 พัฒนาด้วยกรณีศึกษา : เกี่ยวกับการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 พัฒนาด้วย Focus Group : เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดซื้อจัดจ้าง
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2.4 ด้านการเงินการบัญชี
 บัญชีบริหาร
 พัฒนาด้วยกรณีศึกษา : เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
 พัฒนาด้วยกรณีศึกษา : เกี่ยวกับการบัญชีภาครัฐ
 พัฒนาด้วยกรณีศึกษา : เกี่ยวกับระบบงานการคลัง
 พัฒนาด้วย Focus Group : เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย
 พัฒนาด้วย Focus Group : เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบัญชีภาครัฐ
 พัฒนาด้วย Focus Group : เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานการคลัง
2.5 ด้านการตรวจสอบภายใน
 พัฒนาด้วยกรณีศึกษา : เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน
 พัฒนาด้วย Focus Group : เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน
2.6 ด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 พัฒนาด้วยกรณีศึกษา : เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 พัฒนาด้วย Focus Group : เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่
2.7 ด้านการบริหารจัดการองค์กร
 พัฒนาด้วยกรณีศึกษา : เกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในองค์กร
 พัฒนาด้วย Focus Group : เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร
3 ความรู้ตามนโยบายและความจาเป็นเร่งด่วน
KN
4 ทักษะและสมรรถนะสาหรับกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
SC1
 ทักษะและสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
 เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการทางาน
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั่วไปสาหรับผู้ปฏิบัติงาน
 กลุม่ หัวหน้างาน
กลุ่มที่  ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ ระยะเวลาดารงตาแหน่ง 1 - 3 ปี
การพัฒนา
1. ความรู้ทั่วไป 2 เรื่อง
GK (4) ถึง (5)
ความรู้ความเข้าใจในทิศทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของกรมบัญชีกลาง
ความรู้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของกรมบัญชีกลาง
2. ความรู้เฉพาะด้านเพื่อการปฏิบัติงาน (หัวหน้างาน) ระดับกลาง
SK (2)
ความรู้ด้านการเงินการคลังสาหรับผู้บริหารระดับกลาง
การเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ตาแหน่งผู้บริหารระดับสูง
3. ความรู้ตามนโยบายและความจาเป็นเร่งด่วน
KN
4. ทักษะและสมรรถนะสาหรับกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
SC2
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 ทักษะและสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
 เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการทางาน
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับสาหรับกลุ่มหัวหน้างาน
กลุ่มที่  ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ ระยะเวลาดารงตาแหน่ง 4 ปีขึ้นไป
การพัฒนา
1. ความรู้ทั่วไป 2 เรื่อง
GK (4) ถึง (5)
ความรู้ความเข้าใจในทิศทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของกรมบัญชีกลาง
ความรู้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของกรมบัญชีกลาง
2. ความรู้เฉพาะด้านเพื่อการปฏิบัติงาน (หัวหน้างาน) ระดับสูง
2.1 พัฒนาด้วยกรณีศึกษา :
เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบการคลัง
เกี่ยวกับระบบการคลัง
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
เกี่ยวกับสวัสดิการของรัฐ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
เกี่ยวกับการบัญชีภาครัฐ
เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของหน่วยงานภาครัฐ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในองค์กร
2.2 พัฒนาด้วย Focus Group :
เพิ่มประสิทธิภาพด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง
เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานการคลัง
เพิ่มประสิทธิภาพด้านสวัสดิการของรัฐ
เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
เพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน
เพิ่มประสิทธิภาพด้านความรับผิดทางละเมิด
เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบัญชีภาครัฐ
เพิ่มประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบภายในของหน่วยงานภาครัฐ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร

SK (3)

3. ความรู้ตามนโยบายและความจาเป็นเร่งด่วน
4. ทักษะและสมรรถนะสาหรับกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
 ทักษะและสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
 เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการทางาน
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับสาหรับกลุ่มหัวหน้างาน

KN
SC2
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 กลุม่ ผู้บริหาร
ข้าราชการประเภทอานวยการ ระดับต้น และ ระดับสูง
ข้าราชการประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ และ ระดับทรงคุณวุฒิ
การพัฒนา
1. ความรู้ทั่วไป 1 เรื่อง
ความรู้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของกรมบัญชีกลาง
2. ความรู้เฉพาะด้านเพื่อการปฏิบัติงาน (ผู้บริหาร) ระดับกลางและสูง
2.1 ความรู้ด้านการเงินการคลังสาหรับผู้บริหารระดับสูง
2.2 พัฒนาด้วยกรณีศึกษา :
เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบการคลัง
เกี่ยวกับระบบการคลัง
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
เกี่ยวกับสวัสดิการของรัฐ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
เกี่ยวกับการบัญชีภาครัฐ
เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของหน่วยงานภาครัฐ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในองค์กร
2.3 พัฒนาด้วย Focus Group :
เพิ่มประสิทธิภาพด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง
เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานการคลัง
เพิ่มประสิทธิภาพด้านสวัสดิการของรัฐ
เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
เพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน
เพิ่มประสิทธิภาพด้านความรับผิดทางละเมิด
เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบัญชีภาครัฐ
เพิ่มประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบภายในของหน่วยงานภาครัฐ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร
3. ความรู้ตามนโยบายและความจาเป็นเร่งด่วน
4. ทักษะและสมรรถนะสาหรับกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
 ทักษะและสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
 เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการทางาน
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับสาหรับกลุ่มผู้บริหาร

GK (5)
SK (2) ถึง (3)

KN
SC3
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3.4 รายละเอียดรายวิชา
 หมวดความรู้ทั่วไป
1) ความรู้สาหรับบุคลากรใหม่ของกรมบัญชีกลาง
เป็นการแนะนาต้อนรับผู้ปฏิบัติงานใหม่ให้เข้าใจถึงสภาพแวดล้อมการทางานในหน่วยงาน วิสัยทัศน์
พันธกิจ โครงสร้าง องค์กร ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน
ของการเป็นข้าราชการสาหรับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่เริ่มเข้าปฏิบัติงานที่กรมบัญชีกลาง
2) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงินการคลังภาครัฐในบทบาทของกรมบัญชีกลาง
ความรู้ ความเข้าใจพื้ น ฐานที่ ส าคั ญ ในภาพรวม ในภารกิจหลั กของกรมบั ญ ชีกลาง ด้านกฎระเบีย บ
หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติด้านการคลังและการใช้จ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง สวัสดิการและสิทธิประโยชน์บุคลากรของรัฐ
การปฏิบัติงานด้านการบัญชี และการตรวจสอบภายในภาครัฐ รวมถึงการดาเนินการด้านความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่
3) ความรู้เกี่ยวกับระบบงานอิเล็กทรอนิกส์สาหรับบริหารงานการเงินการคลังของกรมบัญชีกลาง
ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในหลักการทางาน และความเชื่อมโยงระหว่างระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ
ที่สาคัญของกรมบัญชีกลาง ได้แก่ ระบบ GFMIS ระบบ e-GP ระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจา
ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล ระบบให้บริการข้อมูล เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการทางาน การประสานงาน การบูรณาการ
การทางานร่วมกัน รวมถึงการให้บริการแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
4) ความรู้ความเข้าใจในทิศทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของกรมบัญชีกลาง
การนาเสนอทิศทางการบริหารงานกรมบัญชีกลางในภาพรวมจากผู้บริหารระดับสูงของกรมให้แก่ระดับ
ผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้างานทุกระดับ และตระหนักถึงความสาคัญในการร่วมแรงร่วมใจเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกรมให้
เกิดผลสาเร็จ รวมถึงได้รับทราบผลสาเร็จและคุณค่าของงานกรมบัญชีกลางในปีที่ผ่านมา เพื่อเกิดความภาคภูมิใจในการ
เป็นส่วนหนึ่งในกรม
5) ความรู้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการกรมบัญชีกลาง
ความรู้ในกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลาง
เพื่อให้บุคลากรกรมมีความรู้ในกฎระเบียบสมัยใหม่ ทันการณ์และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
 หมวดความรู้เฉพาะด้านเพื่อการปฏิบัติงาน
1) ด้านกฎหมายระเบียบการคลังและการเบิกจ่าย
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง
หลั กการและสาระส าคั ญของกฎหมายการคลั งที่ ส าคั ญ ได้แก่ รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั กรไทย
พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน และ กฎ ระเบียบปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้อง
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการงบประมาณ
หลั ก การและสาระส าคั ญ ในพระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ก ารงบประมาณ ระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการบริ ห าร
งบประมาณ รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้อง
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 การเบิกจ่ายเงินจากคลัง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษา และนาเงินส่งคลัง รวมถึงการกันเงินไว้
เบิกเหลื่อมปี การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และการขอทาความตกลงนอกเหนือกฎหมายและระเบียบที่กาหนด
 การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บาเหน็จบานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันตามระเบียบราชการ
การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน ค่าจ้าง เงินประจาตาแหน่ง เงินเพิ่มพิเศษ เบี้ยหวัด บาเหน็จ
บานาญ เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบานาญ เงินช่วยเหลือผู้เกษียณอายุก่อนกาหนด เงินทาขวัญ กฎหมายว่าด้วย
การสงเคราะห์ข้าราชการและผู้ประสบภัยเนื่องจากช่วยเหลือราชการ
 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารตามระเบียบราชการ
การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารของสานักงานในประเทศและ
ต่างประเทศ ด้านค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ สาธารณูปโภค เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เบี้ยประชุม ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในงบรายจ่ายอื่น งบกลาง เงิน อุดหนุน เงิน
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจา
 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์บุคลากรภาครัฐตามระเบียบราชการ
กฎหมายและระเบี ยบที่เกี่ยวกับค่าตอบแทนบุคลากร และสวัสดิการของข้าราชการ ลู กจ้างและ
บุคลากรภาครัฐอื่นๆ ที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจกระทรวงการคลังพิจารณา และการปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนและสวัสดิการประเภทต่างๆ ที่รัฐกาหนด
 การเบิกจ่ายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบราชการ
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกั บการรักษาพยาบาล และการปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับสวัสดิการรักษาพยาบาล
 การใช้ภาษากฎหมาย เพื่อการเขียน วินิจฉัย ตีความ และนาเสนอ
แนวทางวิธีการสาหรับการศึกษากฎหมาย ความเข้าใจและความสามารถในการแยกแยะแหล่งข้อมูล
ที่สาคัญสาหรับใช้ในการศึกษา ฝึกการอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจับประเด็นที่เป็นสาระสาคัญ รวมถึงการจัดทาสานวน
เอกสารทางกฎหมาย และการแสดงความเห็นของตนเอง ฝึกการเขียนเรียบเรียง และนาเสนอข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
ค้นคว้า ตลอดจนหลักจริยธรรมในการใช้กฎหมาย
2) ด้านบริหารเงินนอกงบประมาณ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเงินนอกงบประมาณ
หลักการและสาระสาคัญของพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติ
เงิน คงคลั ง พ.ศ. 2491 และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธีก ารงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
พระราชบัญญัติให้อานาจกระทรวงการคลังรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2543 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายการจัดตั้งเงินทุน/กองทุน
ฯลฯ รวมถึงระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณ
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 ระบบการบริหารเงินนอกงบประมาณ
ประเภทของเงินนอกงบประมาณ การเสนอขอจัดตั้งทุนหมุนเวียน ขั้นตอนการดาเนินงานเงินทุน
หมุนเวียนการควบคุมติดตามและประเมินผลทุนหมุนเวียน การรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน การบริหารจัดการเงินทุน
หมุนเวียนให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมและการนาเงินคงเหลือเกินความจาเป็นที่จะใช้จ่ายในการดาเนินงานนาส่งเป็นรายได้
แผ่นดิน
 การบริหารและการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณแต่ละประเภท
หลักการและวิธีปฏิบั ติในการบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ทุนหมุนเวียน
เงินทดรองราชการ เงินฝาก เงินขายบิล เงินบูรณะทรัพย์สิน เงินบริจาค เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ เงินบารุง
การศึกษา และเงินบารุงโรงพยาบาล
 การจัดตั้ง การรวม การยุบเลิกทุนหมุนเวียน
หลักการและวิธีปฏิบัติในการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียน หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดตั้ง และขั้นตอนการ
ดาเนินงานภายหลังทุนหมุนเวียนได้รับอนุมัติจัดตั้ง
 การประมาณการทุนหมุนเวียนประจาปี
หลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดทาประมาณการรายรับ – รายจ่ายประจาปีของส่วนราชการ และ
หลักเกณฑ์ แนวทางในการพิจารณาอนุมัตปิ ระมาณการรายจ่ายประจาปีทุนหมุนเวียนของกระทรวงการคลัง
 การควบคุม ติดตามและประเมินผลทุนหมุนเวียน
ระบบ วิธีการ และเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของทุนหมุนเวียน และ
การควบคุมผลการดาเนินงานโดยใช้หลัก Balanced Scorecard (BSC) โดยประเมินผลใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน
ด้านการปฏิบัติการ ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้านการพัฒนาทุนหมุนเวียน เพื่อกากับดูแลให้ทุน
หมุนเวียนมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียน
 ระบบบัญชี และการจัดทารายงานการเงินของทุนหมุนเวียน
ระบบบริห ารบั ญ ชีเงิน ฝากให้ เป็นปัจจุบัน รวมถึงวิธี การจัดทาบัญ ชี รายงานการเงิน รวมถึงการ
วิเคราะห์ฐานะการเงิน เพื่อพิจารณาประสิทธิภาพการดาเนินงานของทุนหมุนเวียน
 การนาเงินทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
แนวทางการประเมินสถานะการเงินของทุนหมุนเวียน หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติในการนา
เงินทุนหมุนเวียนที่มีสภาพคล่องส่วนเกิน หรือมีเงิน คงเหลือเกินความจาเป็นที่จะใช้จ่ายในการดาเนินงานนาส่งคลังเป็น
รายได้แผ่นดิน รวมถึงเงื่อนไขในการยกเว้นการนาส่ง และแนวทางการติดตามการนาส่งเงิน
 บทบาทกรมบัญชีกลาง/กระทรวงการคลังด้านเงินนอกงบประมาณ
บทบาทการเป็ น ผู้ แทนกรมบั ญ ชีกลาง หรือกระทรวงการคลั ง เข้าร่วมเป็ นเป็น กรรมการบริห าร
คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการชาระบัญชี และคณะทางานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
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3) ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ
 กฎหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ
หลั ก การและสาระส าคั ญ (ร่ าง) พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้อง
 กระบวนการและแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบทางราชการ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการประเภทต่างๆ ของภาครัฐ ขั้นตอนและ
แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการต่างๆ และการจัดทาข้อตกลงคุณธรรม
 การปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
ขั้นตอนการปฏิบั ติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็ กทรอนิกส์ (e-GP) และส่ วน
เชื่อมโยงในระบบ GFMIS ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
 มาตรฐานราคากลางและการคานวณราคากลาง
หลักเกณฑ์และวิธีการคานวณราคากลางงานก่อสร้างค่าแรง ค่าวัสดุ ค่าดาเนินการ ค่าขนส่ง ค่า
เสื่อมที่ถูกต้องตามมาตรฐานของทางราชการ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติ ศึกษากรณีตัวอย่างและคาวินิจฉัยที่เกี่ยวข้อง
 การดาเนินการเกี่ยวกับผู้ทิ้งงานและมาตรการลงโทษ
หลักเกณฑ์และขั้น ตอนปฏิบัติในการพิ จารณาผู้ทิ้งงาน การพิจารณามาตรการลงโทษ และการ
ดาเนินการการเพิกถอนผู้ทิ้งงานตามแนวทางของราชการ
4) ด้านการเงินการบัญชี
 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
สาระสาคัญของพระราชบัญญัติเงินคงคลัง กฎระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงิน
การเก็บรักษา และนาเงินส่งคลัง รวมถึงการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และการขอทาความตกลง
นอกเหนือกฎหมายและระเบียบที่กาหนด
 การดาเนินการบริหารรายรับ
หลั กเกณฑ์และแนวปฏิ บัติในการนาเข้าข้อมูล บัญ ชีเงิน ฝากเงิน คงคลั งบั ญ ชีที่ 1 การตรวจสอบ
ปรับปรุงแก้ไข และกระทบยอดรายการนาเงินส่งคลังทุกประเภท การผ่านรายการบัญชีทุกประเภทให้ส่วนราชการ การ
กลับรายการเอกสารด้านรับและนาส่งคลัง การอนุมัติและยกยอดเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีในระบบ GFMIS
 การดาเนินการบริหารรายจ่าย
หลั กเกณฑ์ และแนวปฏิ บัติในการตรวจสอบและอนุ มัติการขอเบิ กจ่ายเงิน งบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี การดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลผู้ขายหลักการโอนเงินงบประมาณแทนกันในระบบ
GFMIS การกลับรายการเอกสารขอเบิกขอจ่าย
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 การปฏิบัติงานในระบบจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้าง และการจ่ายตรงบาเหน็จบานาญ
การตรวจสอบความถูกต้องในการเบิกจ่ายเงินตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการ
ปฏิบั ติงานในระบบเบิกจ่ายตรงเงินเดือนค่าจ้าง และเงินบาเหน็จบานาญ เพื่อการเบิกจ่ายเงิน เข้าบัญชีเงินฝากให้ กับ
ข้าราชการลูกจ้างประจา และผู้มีสิทธิในแต่ละเดือน
 การจัดทาบัญชีต้นทุน
ขั้นตอนและวิธีการคานวณต้นทุนผลผลิตและต้นทุนกิจกรรมการจัดทาพจนานุกรมกิจกรรม คานวณ
ต้นทุนกิจกรรม สรุปต้นทุนผลผลิตพร้อมการฝึกปฏิบัติ
 การจัดทางบการเงินและรายงานการเงินของหน่วยงาน
การปฏิบัติงานทางบัญชี ได้แก่ การตั้งยอดบัญชี การจัดทากระดาษทาการ การบันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้าง
การบันทึกบัญชีประจาวัน สรุปรายงานบันทึกบัญชีทุกวันทาการ ปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่าย ตรวจสอบความถูกต้อง
ของตัวเงินสดและเงินฝากธนาคาร และแก้ไขข้อผิดพลาด
 การจัดทาข้อมูลทางการคลังระดับจังหวัด
ขั้นตอนและวิธีการจัดทาข้อมูลฐานะทางการคลังในระดับจังหวัด ซึ่งเป็นรายงานสรุปการรับจ่ายเงิน
ของจังหวัดในช่วงเวลาหนึ่งเวลาใด พร้อมการวิเคราะห์ ประเมินผล และจัดทารายงาน เพื่อใช้ในการบริหารเงินสดและ
ใช้ติดตามฐานะเงินสดของรัฐบาล
 นโยบายการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
หลักการบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง การทางบการเงินของหน่วยงานที่แสดงทรัพยากรทั้งหมดที่อยู่ใน
ความควบคุม ดูแล ภาระหนี้สินและส่วนทุนของหน่วยงาน รวมทั้งรายงานที่แสดงรายได้และค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นในแต่
ละรอบระยะเวลาบัญชี หลักการและนโยบายบัญชีสาหรับหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ หลักการและนโยบายบัญชีทั่วไป
หลักการและนโยบายบัญชีที่เกี่ยวกับรายการที่เป็นองค์ประกอบสาคัญในการจัดทางบการเงิน ได้แก่ สินทรัพย์ หนี้ สิน
ส่วนทุน รายได้ และค่าใช้จ่าย
 การปฏิบัติงานด้านบัญชีในระบบ GFMIS
การปฏิบัติงานทางบัญชี ได้แก่ การตั้งยอดบัญชี การจัดทากระดาษทาการ การบันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้าง
การบันทึกบัญชีประจาวัน สรุปรายงานบันทึกบัญชีทุกวันทาการ ปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่าย ตรวจสอบความถูกต้อง
ของตัวเงินสดและเงินฝากธนาคาร และแก้ไขข้อผิดพลาด
 การจัดทารายงานการเงินรวมภาครัฐและรายงานการเงินรวมแผ่นดิน
การจัดทารายงานการเงินประจาเดือน ประกอบด้วย รายงานรายได้แผ่นดิน รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย
รายงานเงินประจางวด และการจัดทารายงานการเงินประจาปี ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการ
ดาเนินงานทางการเงิน งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจาปี
นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย การจัดทาประมาณการรายจ่ายประจา
ขั้น ต่าที่จาเป็น ข้อมูลในการจัดทาคาของบประมาณประจาปี ระบบงาน e-Budgeting และการบริหารงบประมาณ
ระหว่างปี (โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ)
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 การวางแผนเพื่อจัดทางบประมาณให้สอดรับกับนโยบายยุทธศาสตร์รัฐบาลและภารกิจหน่วยงาน
จัดทาประมาณการงบประมาณตามจุดเน้นทางยุทธศาสตร์ที่บูรณาการระหว่างงานตามยุทธศาสตร์
กระทรวงและหน่วยงาน งานตามยุทธศาสตร์พื้นที่ และงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล เพื่อให้การจัดทาแผน
งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับระบบงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงาน มีการกาหนดความเชื่อมโยงข้อมูลงบประมาณแต่ละระดับให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
 การบริหารเงินคงคลัง (การรับ จ่าย เก็บรักษา และสารองเงิน)
หลั กเกณฑ์ และวิธี ปฏิ บั ติ เกี่ ยวกั บการบริ หารเงินคงคลั ง ตามพระราชบั ญญั ติ เงินคงคลั ง พ.ศ. 2494
เกี่ ย วกั บ การรั บ เงิน การจ่ ายเงิน การน าเงิน ส่ งคลั ง และการเก็ บ รั ก ษาเงิน ทั้ งประเภทเงิน งบประมาณและเงิน นอก
งบประมาณ
 ข้อมูลฐานะทางการคลัง การประเมินผลการคลังและการจัดทารายงานทางการคลัง
วิธีการจัดทาข้อมูลฐานะทางการคลัง ซึ่งเป็นรายงานสรุปการรับจ่ายเงินของแผ่นดิน (งบกระแสเงินสด)
ในช่วงเวลาหนึ่งเวลาใดพร้อมการวิเคราะห์ประเมินผลและจัดทารายงาน เพื่อใช้ในการบริหารเงินสดและใช้ติดตามฐานะ
เงินสดของรัฐบาล
5) ด้านการตรวจสอบภายใน
 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
ระเบี ย บคณะกรรมการตรวจเงิน แผ่ น ดิน ว่าด้วยการปฏิบัติห น้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546 ระเบี ยบส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. 2548 กฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน
 มาตรฐานและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
วิธีการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน และการบริหารคุณภาพการควบคุมภายในของหน่วยงาน
ด้านการดาเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน ด้านการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย ด้วยการประเมิน
สภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กาหนดกิจกรรมควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร ติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
 การปฏิบัติงานและกระบวนการตรวจสอบภายใน
แนวทางการปฏิบัติงานในขั้นตอน 1. การวางแผนการปฏิบัติงาน 2. การวางแผนการตรวจสอบ 3. การ
สารวจเบื้องต้น การสอบทานการควบคุมภายในและการทดสอบเพิ่มเติม 4.การรายงานผลการตรวจสอบและการ
ติดตามผลและ 5. การประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ และการปฏิบัติงานในกระบวนการ 1. การ
ตรวจสอบการบริ ห าร (Management Audit) และการด าเนิ น งาน (Performance Audit) 2. การตรวจสอบการ
ปฏิบั ติงานตามกฎ ระเบี ย บ (Compliance Audit) และการปฏิ บัติงาน (Operation Audit) 3. การตรวจสอบความ
ถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และ รายงานทางการเงิน (Financial Audit) และ 4. การตรวจสอบ
ระบบสารสนเทศ (Information Technology Audit)
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 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินประเภทต่างๆ ตามระเบียบของทางราชการ
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษา และนาเงินส่งคลัง รวมถึงการกันเงินไว้
เบิก เหลื่อ มปี การขยายเวลาเบิก จ่า ยเงิน และการขอทาความตกลงนอกเหนือ กฎหมายและระเบีย บที่กาหนด
การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน ค่าจ้าง เงินประจาตาแหน่ง เงินเพิ่มพิเศษ เบี้ยหวัด บาเหน็จบานาญ เงินช่วยค่า
ครองชีพผู ้รับ เบี้ย หวัดบ านาญ เงิน ช่ว ยเหลือผู้เกษียณอายุก่อนกาหนด เงิน ทาขวัญ กฎหมายว่า ด้วยการสงเคราะห์
ข้าราชการและผู้ประสบภัยเนื่องจากช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
บริห ารของสานัก งานในประเทศและต่างประเทศ ด้านค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ สาธารณูปโภค เช่น ค่าใช้จ่ าย
เดินทางไปราชการ เบี้ยประชุม ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่าย
ในงบรายจ่า ยอื่น งบกลาง เงิน อุด หนุน เงิน ตอบแทนนอกเหนือ จากเงิน เดือ นของข้า ราชการและลูก จ้า งประจา
การปฏิบั ติตามระเบี ยบหลั กเกณฑ์การเบิ กจ่ายเงินเกี่ยวกับสวัสดิการรักษาพยาบาล และค่าตอบแทนและสวั สดิการ
ประเภทต่าง ๆ ที่รัฐกาหนด
 การประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในส่วนราชการ
สาระส าคั ญ และหลั ก การประเมิ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและ
จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการตรวจสอบภายในของ
ส่วนราชการ พ.ศ. 2551 คู่มือ/แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการ และวงจรการบริหารจัดการแบบ Deming
รวมถึงรูปแบบในการประเมิน การสรุปผลการประเมิน และการจัดทาแผนพัฒนาและปรับปรุงระบบงานตรวจสอบภายใน
 นโยบายการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
หลักการบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง การทางบการเงินของหน่วยงานที่แสดงทรัพยากรทั้งหมดที่อยู่ใน
ความควบคุม ดูแล ภาระหนี้สินและส่วนทุนของหน่วยงาน รวมทั้งรายงานที่แสดงรายได้และค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นในแต่
ละรอบระยะเวลาบัญชี หลักการและนโยบายบัญชีสาหรับหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ หลักการและนโยบายบัญชีทั่วไป
หลักการและนโยบายบัญชีที่เกี่ยวกับรายการที่เป็นองค์ประกอบสาคัญในการจัดทางบการเงิน ได้แก่ สินทรัพย์ ห นี้สิน
ส่วนทุน รายได้ และค่าใช้จ่าย
 การจัดทาบัญชีต้นทุน
ขั้น ตอนและวิ ธีก ารค านวณต้ น ทุ น ผลผลิ ต และต้ น ทุ น กิ จกรรม การจัด ท าพจนานุ ก รมกิ จ กรรม
คานวณต้นทุนกิจกรรม สรุปต้นทุนผลผลิตพร้อมการฝึกปฏิบัติ
 การจัดทางบการเงินและรายงานการเงินของหน่วยงาน
การปฏิบัติงานทางบัญชี ได้แก่ การตั้งยอดบัญชี การจัดทากระดาษทาการ การบันทึกบัญชีเกณฑ์คง
ค้าง การบันทึกบัญชีประจาวัน สรุปรายงานบันทึกบัญชีทุกวันทาการ ปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่าย ตรวจสอบความถูก
ต้องของตัวเงินสดและเงินฝากธนาคาร และแก้ไขข้อผิดพลาด
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6) ด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และกฎหมายอื่น เช่น กฎหมายลักษณะ
นิติกรรม กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายปกครอง
 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ขั้นตอน/วิธีการ ในการดาเนินการของหน่วยงานกรณีเจ้าหน้าที่กระทาละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ
รวมถึงการดาเนินการกรณีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกระทาละเมิดต่อบุคคลภายนอก
 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการผิดสัญญาลาศึกษาฯ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินการชดใช้ทุนตามสัญญาศึกษาฯ และกรณีปฏิบัติผิดสัญ ญาลาศึกษาฯ
เงื่อนไขในการพิจารณาการผิดสัญญาและการชดใช้
 การปฏิบัติงานในระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง (ระบบอิเล็กทรอนิกส์)
ขั้น ตอนการปฏิบ ัต ิง านในระบบงานความรับ ผิด ทางละเมิด ระบบงานความรับ ผิด ทางแพ่ง
ระบบงานผิดสัญญารับทุน/ลาศึกษา และระบบฐานข้อมูลลูกหนี้
 กระบวนการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพิจารณาคดีแพ่งและคดีปกครอง
หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยบททั่วไปวิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น การอุทธรณ์ และฎีกา
และการบังคับ ตามคาพิพ ากษาหรือคาสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง การบังคับคดี การดาเนินคดี
ล้มละลาย การประนีประนอมยอมความ การผ่อนชาระหนี้ การตัดหนี้สูญ การจาหน่ายหนี้ และการเร่งรัดหนี้ของส่วน
ราชการ การดาเนินคดีปกครองที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดทางละเมิดของหน่วยงานของรัฐ และการดาเนินการเกี่ยวกับ
การผิดสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงานและปฏิบัติงานวิจัยของข้าราชการ
 การศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะห์คาสั่งทางกฎหมาย คาพิพากษา และแนววินิจฉัย
ศึกษาและวิเคราะห์คาสั่งทางกฎหมาย คาพิพากษา แนววินิจฉัยของศาลปกครองและคณะกรรมการ
กฤษฎีกาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างกับคาวินิจฉัย
ของคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง เพื่อให้ประกอบการตรวจสอบสานวนและการสอบสวน
 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคาพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
การดาเนิน การเมื่อศาลมีคาสั่งให้ท รัพ ย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทาความผิดนั้น ตกเป็นของแผ่นดิน
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดาเนินการกับทรัพย์สินที่ศาลมีคาสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2556
 การทาสานวนละเมิด และการใช้ภาษากฎหมาย เพื่อการเขียน วินิจฉัย ตีความ และนาเสนอ
แนวทางวิธีการสาหรับการศึกษากฎหมาย ความเข้าใจและความสามารถในการแยกแยะแหล่งข้อมูล
ที่สาคัญสาหรับใช้ในการศึกษา ฝึกการอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจับประเด็นที่เป็นสาระสาคัญ รวมถึงการจัดทาสานวน
เอกสารทางกฎหมาย และการแสดงความเห็นของตนเอง ฝึกการเขียนเรียบเรียง และนาเสนอข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
ค้นคว้า ตลอดจนหลักจริยธรรมในการใช้กฎหมาย
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7) ด้านการบริหารจัดการองค์กร
 หลักการจัดการองค์กร
ความรู้ เรื่ อ งระบบการจั ด การองค์ ก ร เทคนิ ค และเครื่อ งมื อ การบริ ห ารจั ด การองค์ ก รแนวใหม่
การเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพประสิทธิผลองค์กร
 กระบวนการบริหารจัดการงบประมาณ
กระบวนการที่เป็น ลาดับขั้นตอนเกี่ยวกับการกาหนดแผนความต้องการในการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปี เริ่มตั้งแต่การทบทวนผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่ผ่านมา การจัดทากรอบวงเงินในระดับ มหภาค
การเสนอของบประมาณรายจ่า ยของหน่ว ยงานต่า งๆ จนถึง ขั้น ที่รัฐ บาลแถลงรายงานการ รับ จ่ายเงินประจาปีต่อ
รัฐสภาเพื่อเสนอรัฐสภาพิจารณาอนุมัติและตราเป็นพระราชบัญญัติประกาศเป็นกฎหมายใช้เป็นกรอบในการบริหารและ
ติดตามประเมินผลงบประมาณรายจ่ายประจาปี
 หลักการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ความรู้ ความเข้าใจในหลักการและแนวปฏิบัติด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
รวมถึงเรียนรู้ในบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบในฐานะที่ต้องเกี่ยวข้องกับงานบริหารจัดการเรื่องคน
 การจัดทาแผนงาน/โครงการ
ความรู้และความเข้าใจในการกาหนด จัดทา หรือวางแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือ
นโยบายที่กาหนดขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของการดาเนินการในแต่ละกิจกรรม งาน หรือโครงการที่กาหนดขึ้น
รวมถึงการติดตาม ประเมินผลความสาเร็จของการจัดทาแผนดังกล่าว เพื่อนาไปสู่การปรับปรุง พัฒ นาระบบงานให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 มาตรฐานและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
วิธีการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน และการบริหารคุณภาพการควบคุมภายในของหน่วยงาน
ด้านการดาเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน ด้านการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย ด้วยการประเมิน
สภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กาหนดกิจกรรมควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร ติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
 การพัฒนากระบวนการทางานที่มีประสิทธิภาพและการสร้างคุณภาพในงาน
วิธีการ เครื่องมือ เทคนิคในการปรับปรุงพัฒนาการทางานทั้งระดับบุคคล และในระดับกระบวนการ
เพื่อลดปัญ หาและความสู ญเปล่า เพิ่มผลผลิตและประสิทธิภ าพประสิทธิผล ตลอดจนสามารถนาความรู้ดังกล่ าวมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของตนเองและองค์กรได้
 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจาปี
นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย การจัดทาประมาณการรายจ่ายประจาขั้นต่า
ที่จาเป็น ข้อมูลในการจัดทาคาของบประมาณประจาปี ระบบงาน e-Budgeting และการบริหารงบประมาณระหว่างปี
(โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ)
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 การวางแผนเพื่อจัดทางบประมาณให้สอดรับกับนโยบายยุทธศาสตร์รัฐบาลและภารกิจหน่วยงาน
จัดทาประมาณการงบประมาณตามจุดเน้นทางยุทธศาสตร์ที่บูรณาการระหว่างงานตามยุทธศาสตร์
กระทรวงและหน่วยงาน งานตามยุทธศาสตร์พื้นที่ และงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล เพื่อให้การจัดทาแผน
งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้ องกับระบบงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงาน มีการกาหนดความเชื่อมโยงข้อมูลงบประมาณแต่ละระดับให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
 การขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการสู่การปฏิบัติ
เทคนิ ค วิ ธีก ารในการน าแผนงานหรือ กิ จ กรรมที่ ก าหนดไว้ ไปด าเนิ น การให้ เกิ ด ผลส าเร็จ ตาม
เป้าหมาย ขั้นตอนก่อนดาเนินการในด้านการเตรียมบุคคล งบประมาณ วิธีการ วัสดุอุปกรณ์ การชี้แจงให้ผู้รับผิดชอบ
และผู้ปฏิบัติงาน ขั้นตอนระหว่างดาเนินการในการให้คาแนะนาปรึกษาหารือ การติดตามควบคุมการปฏิบัติงานตลอดจน
การปรับปรุงแก้ไขทุกระยะของการปฏิบัติงานและขั้นตอนหลังการดาเนินการ คือ การรายงานผลสาเร็จ การประเมิน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
 กระบวนการ เทคนิค วิธีการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ความรู้ในเทคนิค วิธีการ และเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมกับยุค
สมัยและวัฒนธรรมองค์กร และสามารถที่จะนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 การจัดการความรู้ในองค์กร
ความหมายของการจัดการความรู้ ขั้นตอนกระบวนการ รวมถึงเครื่องมือวิธีการในการจัดการความรู้
ในองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์และการกาหนดตัวชี้วัดเพื่อติดตามประเมินผล
 วิเทศสัมพันธ์ การสร้างภาพลักษณ์ และการประชาสัมพันธ์องค์กร
ความรู้และความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ระเบียบ และวิธีการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและ
การประชาสัมพันธ์ ตลอดจนสามารถนาความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และ
เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารของกรมผ่านช่องทางต่าง ๆได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และทันเหตุการณ์
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
ความรู้ในแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต การกาหนดโยบาย แผนงาน โครงการ
และมาตรการ ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตของข้าราชการ เช่น ความพึงพอใจของต่อสภาพแวดล้ อมในการ
ทางาน ระบบงานและบรรยากาศการทางานตลอดจนมีการนาเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการและ
การให้บริการประชาชน การจัดสวัสดิการและสิ่งอานวยความสะดวกเพิ่มเติมจากสวัสดิการที่กฎหมายกาหนดการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารกับข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน และระหว่างข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน
……………………………………………………………
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