
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 

/3.1.3 สมรรถนะ... 



- 3 - 
 

  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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