
 

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน 

 (ฉบับท่ี ๔) 
------------------------- 

    โดยท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงระบบ
จําแนกตําแหน่งของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน มีมติในการประชุม ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี 
๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ให้แก้ไขเพ่ิมเติมประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน เรื่อง กําหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน ฉบับลงวันท่ี ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ประกาศน้ี ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ให้เพ่ิมความดังต่อไปน้ี เป็นข้อ ๓/๑ ของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถ่ิน เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน ฉบับลงวันท่ี ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 “ข้อ ๓/๑ การสรรหาบุคคล การแต่งต้ังและการให้พ้นจากตําแหน่ง การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ
และเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน ให้พิจารณาโดยคํานึงถึงความรู้ ทักษะ  
และสมรรถนะท่ีจําเป็นตามบัญชีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเป็นท้ายประกาศน้ี” 

ข้อ ๓ ให้เพ่ิมความดังต่อไปน้ีเป็นข้อ ๔/๑ และข้อ ๔/๒ ของประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน 
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน ฉบับลงวันท่ี  
๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 “ข้อ ๔/๑ การกําหนดตําแหน่งพนักงานส่วนท้องถ่ิน ให้มี ๔ ประเภท ดังต่อไปน้ี 
 (๑) ตําแหน่งประเภทบริหาร ได้แก่ ตําแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ      

รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือตําแหน่งท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืน ตามท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถ่ินกําหนด 

 (๒) ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ได้แก่ ตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับฝ่าย ระดับส่วน 
ระดับกอง ระดับสํานักในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือตําแหน่งระดับท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืน ตามท่ีคณะกรรมการกลาง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินกําหนด 

 (๓) ตําแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ตําแหน่งท่ีจําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ตามมาตรฐานท่ัวไปท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินกําหนด เพ่ือปฏิบัติงานในหน้าท่ี   
ของตําแหน่งน้ัน 

 (๔)  ตําแหน่งประเภท ท่ัวไป ไ ด้แ ก่  ตํ าแหน่ง ท่ี ไ ม่ ใช่ ตํ าแหน่งประเภทบริหาร         
ตําแหน่งประเภทอํานวยการ และตําแหน่งประเภทวิชาการ ตามมาตรฐานท่ัวไปท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถ่ินกําหนด เพ่ือปฏิบัติงานในหน้าท่ีของตําแหน่งน้ัน”  

 
 
 
 

/ข้อ ๔/๒ ... 



-๒- 
 

 “ข้อ ๔/๒ ตําแหน่งพนักงานส่วนท้องถ่ิน ให้มีระดับดังต่อไปน้ี  
 (๑) ตําแหน่งประเภทบริหาร  

 (ก) ระดับต้น 
 (ข) ระดับกลาง 
 (ค) ระดับสูง 

 (๒) ตําแหน่งประเภทอํานวยการ  
 (ก) ระดับต้น 
 (ข) ระดับกลาง 
 (ค) ระดับสูง 

 (๓) ตําแหน่งประเภทวิชาการ  
 (ก) ระดับปฏิบัติการ 
 (ข) ระดับชํานาญการ 
 (ค) ระดับชํานาญการพิเศษ 
 (ง) ระดับเชี่ยวชาญ 

 (๔) ตําแหน่งประเภทท่ัวไป  
 (ก) ระดับปฏิบัติงาน 
 (ข) ระดับชํานาญงาน 
 (ค) ระดับอาวุโส 

 การจัดพนักงานส่วนท้องถ่ินเข้าสู่ประเภทตําแหน่งและระดับตําแหน่ง ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานท่ัวไปท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินกําหนด” 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน ฉบับลงวันท่ี ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความ
ดังต่อไปน้ีแทน 

 “ข้อ ๕ การกําหนดมาตรฐานของตําแหน่งและอัตราตําแหน่ง ให้จําแนกตําแหน่งเป็นประเภท
และสายงานตามลักษณะงาน และจัดตําแหน่งในประเภทเดียวกันและสายงานเดียวกันท่ีคุณภาพของงานอยู่ใน
ระดับเดียวกันโดยประมาณเป็นกลุ่มเดียวกันและระดับเดียวกัน โดยคํานึงถึงลักษณะหน้าท่ีความรับผิดชอบและ
คุณภาพของงาน ความก้าวหน้าในสายงานของพนักงานส่วนท้องถ่ินประกอบกับลักษณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินซ่ึงมีขนาดแตกต่างกันด้วย ท้ังน้ี ให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ัวไปท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถ่ินกําหนด 

มาตรฐานท่ัวไปตามวรรคหน่ึง ให้ระบุชื่อตําแหน่งในสายงาน หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเป็น ตามบัญชีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ    
ท่ีจําเป็นท้ายประกาศน้ี” 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ ของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล          
ส่วนท้องถ่ิน เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน ฉบับลงวันท่ี ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
และให้ใช้ความดังต่อไปน้ีแทน 

/. “ข้อ ๗... 

 

 



 “ข้อ ๗ ให้มีการจัดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนแก่พนักงานส่วนท้องถ่ิน
ความม่ันคง สร้างขวัญและแรงจูงใจให้กับพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินกําหนด

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึง ของข้อ 
งานบุคคลส่วนท้องถ่ิน เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน
พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความดังต่อไปน้ีแทน

 “ข้อ ๑๔ การเลื่อนพนักงานส่วนท้องถ่ินข้ึนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับท่ีสูงข้ึน
ให้พิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ผลงาน ความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ
ประวัติการปฏิบัติราชการ และการผ่านหลักสูตรอบรมตามท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน
กําหนด โดยให้คํานึงถึงประโยชน์ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพึงจะได้รับ

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในวรรคสอง ของข้อ 
งานบุคคลส่วนท้องถ่ิน เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน
พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความดังต่อไปน้ีแทน

 “การเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงา
ข้ึนพิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการในการเลื่อนข้ันเงินเดือน
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินกําหนด

ข้อ ๘  ให้ยกเลิกความใน
งานบุคคลส่วนท้องถ่ิน เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน
๒๕๔๔ และให้ใช้ความดังต่อไปน้ีแทน

 “การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานรายบุคคลไปสู่ผลการปฏิบัติ
งานท่ีได้ปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน
วินัยท่ีเหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนท้องถ่ิน
ประเมินชี้แจงหรือขอคําปรึกษาด้วย

ข้อ ๙ ในระหว่างท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน ยังมิได้จัดทํามาตรฐานท่ัวไป
ตามประกาศน้ี  ให้บรรดามาตรฐานท่ัวไปท่ีใช้บังคับอยู่ก่อนวันท่ีประกาศน้ีใช้บังคับ ให้คง
จะมีการแก้ไขให้เป็นไปตามประกาศน้ี

ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินดําเนินการ
ตามวรรคหน่ึงให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงปี นับแต่วันท่ีประกาศน้ีใช้บังคับ
 

    
 
 
 

-๓-  

 

ให้มีการจัดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนแก่พนักงานส่วนท้องถ่ิน
และแรงจูงใจให้กับพนักงานส่วนท้องถ่ิน ท้ังน้ี ให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ัวไปท่ีคณะกรรมการกลาง

ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินกําหนด” 
ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึง ของข้อ ๑๔ ของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหาร

กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน
และให้ใช้ความดังต่อไปน้ีแทน 

การเลื่อนพนักงานส่วนท้องถ่ินข้ึนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับท่ีสูงข้ึน
ให้พิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ผลงาน ความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ

ผ่านหลักสูตรอบรมตามท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน
โดยให้คํานึงถึงประโยชน์ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพึงจะได้รับ” 

ให้ยกเลิกความในวรรคสอง ของข้อ ๑๘ ของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหาร
กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน

และให้ใช้ความดังต่อไปน้ีแทน 

การเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถ่ินท่ีอยู่ในหลักเกณฑ์
ข้ึนพิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการในการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามมาตรฐานท่ัวไปท่ีคณะกรรมการกลาง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินกําหนด” 

ยกเลิกความในวรรคสอง ของข้อ ๒๐ ของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหาร
กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน ฉบับลงวันท่ี 

และให้ใช้ความดังต่อไปน้ีแทน 

การประเมินผลการปฏิบัติงานให้คํานึงถึงระบบการบริหารผลงานท่ีเชื่อมโยงผลการ
ผลการปฏิบัติงานระดับองค์กร  คุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพ

งานท่ีได้ปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและจริยธรรม
วินัยท่ีเหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนท้องถ่ิน โดยจัดทําการประเมินอย่างน้อยปีละ ๒ 
ประเมินชี้แจงหรือขอคําปรึกษาด้วย” 

ในระหว่างท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน ยังมิได้จัดทํามาตรฐานท่ัวไป
ประกาศน้ี  ให้บรรดามาตรฐานท่ัวไปท่ีใช้บังคับอยู่ก่อนวันท่ีประกาศน้ีใช้บังคับ ให้คง

จะมีการแก้ไขให้เป็นไปตามประกาศน้ี 

คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินดําเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงปี นับแต่วันท่ีประกาศน้ีใช้บังคับ 

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายปริญญา   นาคฉัตรีย์) 
ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้

ให้มีการจัดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนแก่พนักงานส่วนท้องถ่ิน เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ัวไปท่ีคณะกรรมการกลาง

คณะกรรมการมาตรฐานการบริหาร  
กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน ฉบับลงวันท่ี ๒๕ มิถุนายน   

การเลื่อนพนักงานส่วนท้องถ่ินข้ึนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับท่ีสูงข้ึน           
ให้พิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ผลงาน ความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ คุณธรรมและจริยธรรม 

ผ่านหลักสูตรอบรมตามท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน

คณะกรรมการมาตรฐานการบริหาร   
กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน ฉบับลงวันท่ี ๒๕ มิถุนายน   

นส่วนท้องถ่ินท่ีอยู่ในหลักเกณฑ์ให้มีคณะกรรมการ         
มาตรฐานท่ัวไปท่ีคณะกรรมการกลาง

คณะกรรมการมาตรฐานการบริหาร   
ฉบับลงวันท่ี ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. 

ให้คํานึงถึงระบบการบริหารผลงานท่ีเชื่อมโยงผลการ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

ความมีคุณธรรมและจริยธรรมตลอดจนการรักษา
 ครั้ง และเปิดโอกาสให้ผู้ถูก

ในระหว่างท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน ยังมิได้จัดทํามาตรฐานท่ัวไป
ประกาศน้ี  ให้บรรดามาตรฐานท่ัวไปท่ีใช้บังคับอยู่ก่อนวันท่ีประกาศน้ีใช้บังคับ ให้คงมีผลบังคับใช้ต่อไป จนกว่า 

คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินดําเนินการจัดทํามาตรฐานท่ัวไป 

๒๕๕๗ 

วนท้องถ่ิน 



บัญชีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็น 
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. 2557 
------------------------------------------- 

 
1. ความรู้ที่จ าเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

1.1 ความรู้ที่จ าเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีจ านวน 21 ด้าน ดังนี้ 

1.1.1 ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 
1.1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 
1.1.3 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
1.1.4 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน 
1.1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ 
1.1.6 ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 
1.1.7 ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล 
1.1.8 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร 
1.1.9 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA), การประเมิน 

ผลกระทบทางสุขภาพ (HIA), ฯลฯ 
1.1.10 ความรู้เรื่องการท างบการเงินและงบประมาณ 
1.1.11 ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
1.1.12 ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง 
1.1.13 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี 
1.1.14 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ 
1.1.15 ความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล 
1.1.16 ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร 
1.1.17 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 
1.1.18 ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพ้ืนที่ 
1.1.19 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ 
1.1.20 ความรู้เรื่องการบริหารจัดการฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) และเน็ตเวิร์ก 

(Network) 
1.1.21 ความรู้เรื่องบรรณารักษ์ 

1.2 การก าหนดความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีดังนี้ 
  1.2.1 สายงานในต าแหน่งประเภทบริหาร ให้ก าหนดความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงานไว้อย่างน้อย      
สายงานละ 7 ด้าน 
  1.2.2 สายงานในต าแหน่งประเภทอ านวยการ ให้ก าหนดความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงานไว้อย่างน้อย     
สายงานละ 7 ด้าน 
  1.2.3 สายงานในต าแหน่งประเภทวิชาการ ให้ก าหนดความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงานไว้อย่างน้อยสายงานละ 5 ด้าน 
  1.2.4 สายงานในต าแหน่งประเภททั่วไป ให้ก าหนดความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงานไว้อย่างน้อยสายงานละ 3 ด้าน 

1.3 การก าหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ที่จ าเป็นในงานของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ก าหนด 
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2. ทักษะท่ีจ าเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
2.1 ทักษะที่จ าเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีจ านวน 9 ด้าน ดังนี้ 

2.1.1 ทักษะการบริหารข้อมูล 
2.1.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
2.1.3 ทักษะการประสานงาน 
2.1.4 ทักษะในการสืบสวน 
2.1.5 ทักษะการบริหารโครงการ 
2.1.6 ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ 
2.1.7 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน 
2.1.8 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 
2.1.9 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 

2.2 การก าหนดทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีดังนี้ 
  2.2.1 สายงานในต าแหน่งประเภทบริหาร ให้ก าหนดทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงานไว้อย่างน้อย      
สายงานละ 4 ด้าน 
  2.2.2 สายงานในต าแหน่งประเภทอ านวยการ ให้ก าหนดทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงานไว้อย่างน้อย     
สายงานละ 4 ด้าน 
  2.2.3 สายงานในต าแหน่งประเภทวิชาการ ให้ก าหนดทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงานไว้อย่างน้อยสายงานละ 3 ด้าน 
  2.2.4 สายงานในต าแหน่งประเภททั่วไป ให้ก าหนดทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงานไว้อย่างน้อยสายงานละ 3 ด้าน 

2.3 การก าหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะที่จ าเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด 

3. สมรรถนะท่ีจ าเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
3.1 สมรรถนะที่จ าเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

 3.1.1 สมรรถนะหลัก หมายถึง สมรรถนะที่ข้าราชการทุกประเภทและระดับต าแหน่งจ าเป็นต้องมี     
เพ่ือเป็นการหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ร่วมกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน สังคม และประเทศชาติ ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ ดังนี้ 

3.1.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
3.1.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
3.1.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
3.1.1.4 การบริการเป็นเลิศ 
3.1.1.5 การท างานเป็นทีม 

 3.1.2 สมรรถนะประจ าผู้บริหาร หมายถึง สมรรถนะที่ข้าราชการในต าแหน่งประเภทบริหารและ
อ านวยการ ซึ่งต้องก ากับดูแลทีมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องมีในฐานะผู้น าที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือน าทีมงานหรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 4 สมรรถนะ ดังนี้ 

3.1.2.1 การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 
3.1.2.2 ความสามารถในการเป็นผู้น า 
3.1.2.3 ความสามารถในการพัฒนาคน 
3.1.2.4 การคิดเชิงกลยุทธ์ 
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  3.1.3 สมรรถนะประจ าสายงาน หมายถึง สมรรถนะที่ก าหนดเฉพาะส าหรับประเภทและระดับต าแหน่ง
ในสายงานต่างๆ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งในสายงานนั้น สามารถปฏิบัติภารกิจในหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 22 สมรรถนะ ดังนี้ 

3.1.3.1 การก ากับติดตามอย่างสม่ าเสมอ 
3.1.3.2 การแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ 
3.1.3.3 การแก้ปัญหาและด าเนินการเชิงรุก 
3.1.3.4 การค้นหาและการบริหารจัดการข้อมูล 
3.1.3.5 การควบคุมและจัดการสถานการณ์อย่างสร้างสรรค์ 
3.1.3.6 การคิดวิเคราะห์ 
3.1.3.7 การบริหารความเสี่ยง 
3.1.3.8 การบริหารทรัพยากร 
3.1.3.9 การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย 
3.1.3.10 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ 
3.1.3.11 การวางแผนและการจัดการ 
3.1.3.12 การวิเคราะห์และการบูรณาการ 
3.1.3.13 การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
3.1.3.14 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 
3.1.3.15 การให้ความรู้และการสร้างสายสัมพันธ์ 
3.1.3.16 ความเข้าใจผู้อ่ืนและตอบสนองอย่างสร้างสรรค์ 
3.1.3.17 ความเข้าใจพ้ืนที่และการเมืองท้องถิ่น 
3.1.3.18 ความคิดสร้างสรรค์ 
3.1.3.19 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 
3.1.3.20 จิตส านึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
3.1.3.21 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ 
3.1.3.22 สร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น 

3.2 การก าหนดสมรรถนะที่จ าเป็นประจ าสายงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีดังนี้ 
 3.2.1 สมรรถนะหลัก ให้ก าหนดเป็นสมรรถนะที่จ าเป็นประจ าสายงานในทุกประเภทและระดับต าแหน่ง
ทั้ง 5 สมรรถนะ 
  3.2.2 สมรรถนะประจ าผู้บริหาร ให้ก าหนดเป็นสมรรถนะที่จ าเป็นประจ าสายงานในต าแหน่งประเภท
บริหารและอ านวยการ ทั้ง 4 สมรรถนะ 
  3.2.3 สมรรถนะประจ าสายงาน ให้ก าหนดเป็นสมรรถนะที่จ าเป็นประจ าสายงานในทุกประเภทและระดับ
ต าแหน่งไว้อย่างน้อยสายงานละ 3 สมรรถนะ 

3.3 การก าหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสมรรถนะที่จ าเป็นในงานของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ก าหนด 
 

------------------------------------------- 
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n,1311,n, irtLtY» 1. Lm!.L~~ ( ~1111.c-~. ~ n.G ·u) ~n.L~nt~n.Lt-U ,ti.M.!.LUrtUU~m YBrt!JiG~, n.~ rn ~m1n. 1. 

Wt ~~,me1 n.kn.,t,~n.111.L1Jf3~1 n.iinLIJ ~tri,t-BJ:rn ~, ~n.~tLUll,Ltnt~::m,, ~n.L~n.t~tL111.~n.tLU~t-B~ 1. 
• ~n.L~fitt~n.Lt-U,ti.M.n.Q, it-~t-~ii ~~,, H!.rl.Lrt t-0,111.Y!.!.trtL ~n.~IA.U'i ~tri,tLUll,L!.LJ:rl.131 rl.k!.LU 

,. ' ' 
!.LULll,~IA.U'i~tri.~~,,r,. t t~IA.U',~tri,t-r,111. ,, L~n. 1, n.~IA.U'i~tri,tLUll,L!.LJ:rl.Bl 11k!.LU (Y) 

ltu.1.~n.t-r,111. ,,L~ n.11 ~tt-f3~mra~ mLt-~mRU~[:t-~n.~IA.lli ~tri,tLUll,LtLJ:n.Bl 11k1LU (11.) 

~rl.111.L1J ("~rl.G"U) ~n.L~n.t~n.Lt-U,ti.M.t-L~U1LU111W~rtlYrtL~t-BJ:U3~i~ll.tn.Bp 

~~,,~~u,u~ll1.rtL~r,. i rl.Q, i» 1. _p.t-f n.~ue~,~~1LUn.k~t B~ls1. ~i rt,ll-t-~ ,mB1J~t-r,111. ,,L~t-1L_\!l» 1,1'3~1 (Cit) Ol!> 13]:rtL~ 
" " Rlali~ .. Wf3~1t-~t-~,rn~~t-rt,ts1. iiL~rt 1,UB~,~~1LUr1.k~U:1 ~trt,ll-t-~iin.BiJ~nBlrl.k1LU (U) 

t}t-~ c-0,111.ww~wwn. 1.!H1Lun.n, iL_\!l~ 1. (t!>) rtL~n.~1A.Ll'i~1r,.1LUll,L1LJ:rtB111k1LU (Cit) 

,. , rl3t-~t-~ii1LUB1B:lb,Q,rtl/=n.,ti.n.Lt-f3LIJ t-rt,ts1.iiL~rl.1,UB~,~~1LU 

~111. ~i U B~,~~rl.GIJ~!Jftt 13~111. ~13~11rl.!.LUB1B:fu,Ci.n.~n.,ttn.Lt-f3LIJ "c-r,"vi ii Ll!\rl. ~i rl.,ll-t-~ imBIJ~!Jftt t-13~ 
" " 

n.t~!.Lls1.~rl.1LU~t-Gt-Gll. ~1,rl.Lt-f3L!Jrt 1,t-rt,111. iiL~t-1L,\!l» 1,t-~t-~,rn~ ,n.131 r1.k1LU (~) 
" ' . " n.e~ ~ yy n.n.c;, ~1r,.1LU n.L~l3~111.U (3 ~, ~ ~ 1LU nL~ rn~ ~ ~n.e1 Gil.~ 

~YYh~c;, ~1ri,t-B~G~111.uB~,~~tLun.n,, L,\!lt-B~ ~t-r,111. ,,L~t-1L,\!l» 1,c-~c-~,m~ me1 n.k1LU (t-) 

U ~iUr3fttt-,@rt,ti.rl.,ll-t-~ ii 11BIJ ,. 
R. " " B:1u,Q,~ ii rtB111k~~~n.Lt-f3LIJ t-rt,ts1. iiLl!\rl.1..1fin,ll-t-~ iin.BIJ~rl.Q, it-B~~~n.,ti.~ 1LULll,~IA.Ll'i~1r,.n. 1,t-rt,ts1. iiLl!\t-1L,\!l 

» tt-~t-. ,,~~uL111. n.eµLrtt-r,111. ,,Ll!ln.1111.L~~LM.m ~rtiJru~n.Q, m,ti.L~ULl!lft~t n.1'3~ m~111.~~Llblb~r,.~,,c-~~l,e.1,c-e~ 

~t-~111. ii l!\t'1L_\!l» 1, rl.,ll-t-~ Tirl.B!Jt-B~rl.fJ, iL~ftt~Rl.lit:1,~111. i !J~t1'}W"n.1, ueii~~1LU%111.rl.,ll-t-~ imBIJ1LU~~"mi11t-~t-~ii 

n.1~i (3 , ftt B~ls1. n.B~Lrtt-r,111. ,,L~n.1111.L~~LM.m ~rt!Jru~n.1; ,r,. i rl.l/=rt,ti.L~UL~ft'll4t n.1'3 ~ m~111.~~1.,lblb~r,.n.1~1~,, t-~ /I /'I I II 

• • • ~trtlY Wt-rt,ts1. iiLl!\t-1L,\!1»1,t-~t-~,,~~,i~1!.rl.1LUrl.k~t f3Yiftt ULll1. rt~IA.U'i~1r,.1LUll,L1LJ: (Y) 
' ,. ' .,. . . n.,ti.t-r,111. ,,Ll!l~n.111.Lyn.L~1~Lrtn. u-i ~n.111.Ly~rtL~t-r,111. ,, Ll!ln.1111.L~~LM.m~111JmYrtL~t-1~~rt1JmY 

" ' 

[:t-B~ nn.1~1~~,, rl.Lt-f3LIJ IA.U'1~1ri, t-rt,ts1.iiLl!\t-1L.\!1»tt-~t-~irn~,i~1111!.LUr1.k~W (11.) 
" 

n.e~mtiL1~~[:~t-L~t-r,111. ,,L~n.r; it-B~ n.e1 n.1twn. 1.S-1. LrtL,r.~~~t-r,111. ,,L~ (U) 

· t:t-~ ~mu,uim~1,raLU'~B~G~n.131 n.11Lu (@) ,. 
" t}ri. i B~t-~ 11. in.et,~~,,~mu,u~ls1.~1,f3LU'!.LUn.Q, iL14» 1. n.e1 Bll.~t-Bll.~1,1Y_tt!JrtLtYf3~1 ~n.L~n.t~n.Lt-U,ti.M. 

rtQ, ic-1~;,,~~,, ~11rl.Lrt ~B!:i1LU1LUll,L1LE9!7.l,.ll~n.~1A.U'i ~tri,1LUll,L!.LJ:rtB1 r1.k1LU u,u, BJ: 

ne1.1.Ln::tf1.tLun.t.tLn.ne1n.11t.u I'" ,. ,,. 

1Jt 1.1.nt~ I'" 

-;D -



- ct'. -

"UeJ m<i'. n111mm'1::n1'~'i'U1eJ'Ut,)11J-ii'eJ mm (1!:>) ("ll) m::vh1m~u.11~tLL'1.:IL'Vlt,)e.J'11-l'J1 ,11LU'U • 
Fl111Jf Fl111J'111J1';i'1 1..h ::'1'\J fl11ru'Vl 1.:11'U LL'1::f1111J'!!1'U1nl fl1';j"lJeJ.:I ~~'oil::"ll eJ 1eJ'U Lrn::t]';i::; 1V"!l'U~'V11 11"!lfl1';i 

" "ll " 

'oil::; 1~f'U LL'1::iiV1i1.:iaeJf 'U1eJ.:1'11m11'U';i1"!lfl1';i~'U'1.:lfl~~ eJeJn 1~v~iiel1'U1'1 b 'Ufl11eJeJ nf11i.:i'U';i';i'1 LL~.:! ::;.:IIJ11:W~ 
\l • 

n~'Vl1J1V fl1';i'U~'Vl11.:11'U'4flf1'1"lleJ.:!-ii'111"!lfl1';iU';i:: LflVli!'U 'l f11'Vl'U~'l1 ~,!'U~~n~ru::;.:i1'UL viV'U L?iv.:i 1~n'U 
0

1LL 'Vl'\J.:I 

'U~'V11';i~'1 ::{'U 1 eJ'U1J1'\J';j ';j'oi] LL'1:: LL~.:! i .:i L U'U'V'li1n.:i1'Ua1'U \,\1'\J'1 b 'U\,\ 1LL 'Vl'U.:IU';i::; LflVIU~'Vl1';iieJ.:ifi'U ';j::; LflVI • 
el1'U1 c.Jn1';i'Vl e).:l~'U 'Vl~eJ'11 V.:11'U'U~'V11';i'1'11'UPi n~1 1 ~'i'U fa'U LL'1:: LL~.:ii .:i L U'U'V'l,r n.:i1'Ua1'U~1'U'1'11 m~-r'U 

\I 

fl1';jl'l~LaeJn 1~v 1 ~:W1~1';i.:l\,\1LL'Vl'U.:lb 'UU';i::LflVI '11cN1'U LL'1::;';i::;~'UmlJ'1.:in11L~1J 
\l 

mrmnru'1fl1';il'l~L~eJn LL'1::15n1';il'l~LaeJnL~eJ'i'U 1eJ'U b ~'U1'Vl~nLnUJ'1LL'1::15fl1';i~ 1'Vl'U~ 11 

l;11V1f 'U n111'i' ~ L~eJ n~i11.:i ~ 1 LL V1LJ.:i'U~V111 L ~eJ LL~.:ii.:i1 ~ii1 ::~'U~ '1.:i;1w,1111~ n1V1'U~1 'UV1:w1~ 
\I \l 

m1l'i'~L~eJn mtiir.:iR'U1~veJ~fa:w 

"UeJ met'. m11eJ'ULL'1::fl11'i'U 1eJ'Ut,l11J"UeJ mm (1!:>) (rt) m::;vi11m~V'U1VneJ.:lflfl1';i'U1'V11';i 1'U~1'U'1 

~'1::'i'U fa'ULL'1::a1'U';i1"!ln1';i~'U~ L~V1"UeJ.:i1~t,)n'1.:i~'UVeJ:W 1 'U m11eJ'Ui!'ULL!;l1 b ~e).:11-1 fl1';j'\J1'V11';ia1'U~ 'U'1 L'1'UeJ 

L~eJ.:l"lleJf1111JL ~'U"!leJ'U n1';i'i'U 1'eJ'U~eJrtru::m11J n1';i'V'l,1 n.:i1'Ua1'U\,\1'\J'1 (n.eJ'Ut,l.~.:l'VI')~) 1~Vb~~LL .:IL'Vlt,le.J'1 • 
r11111'1'1L u'U r11111-r m111m:w11'1 t11::'1'Un11ruv\'1.:i1'U LL'1::r111:wi1'U1rum1"1JeJ.:i~~'oi]::;"l]e) 1eJ'U LL'1::t11:: 1 "!l'U~V11.:i 

\l ., \l 

';i1"!lfl1';i'oi]::; 1~·fo L~eJr1ru::m1:i.m11'V'li1n.:i1'Ua1'U(,11'\J'1 (n. e)'\Jt,l. ~.:!VI')~) 'Vi'11';iUJ1b~f111:WLi1'U"!leJ'ULL!;l1 b~'U1Vn 

e),:jl°)fl1';i'U1'V11';ia1'U~1'U'1eJeJnfhi.:i-r'U fa'U i;11Vlf'Un1';i'oil::'\J';i';j'oi] LL'1::LL~.:ii;Y.:i 1 ~i1';i.:l\,\1LL 'VILJ.:lb 'UU';i::; Lfl '11V.:11'U • 
LL'1::;';j::;~'Ub~ LL'1:: 1 m~f'UL~'UL~eJ'UL'V11b~ 1~r1ru::m1:wm1'V'li1n.:i1'Ua1'U~1'U'1 (n.eJ'Ut,l.~.:l'VI')~) L'U'U~f11 'U~ 

"LJeJ mb n111~f'UL~'UL~eJ'ULLmm111~f'UL~'Utl1::lii11)11LL'VI\J.:lb ~LU'U 1 tlt,11:w111m~1'U "'11 tlLL"::; .. ,, 
V1~rnnru-n11~1vm1i1'U" 

-iieJ <t n111~~eJ~1::V111.:i~1L 'U'Ufl11 'Vl~eJ~1Lii"Un11t,1111111t,11~1"Ui11 tl'Vl~eJ'Vl~n nru,h~11 
\l .. 

1lJLL~1L'1~'11 ~i1L 'U'Ufl1';it,)11J'UVl,r.:ll'l'U 1'U1J1t,)';i~1'Uvi'11 U'Vl~eJ'Vl~n Ln ru'fi L~:W'1'ULL!;l1L'1~'1 .. 

""'""7.J:. & 
(eJ'U'V'l.:i,; L~1~'U~1) • 

f~1J'Ut,1~11n11n1::V111.:i11V11~1Vlv .. 
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