
 

 

มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 

ต าหนงประภท   บริหารทຌองถิไน    
 

สายงาน     บริหารงานทຌองถิไน 
 

ลักษณะงานดยทัไวเป 

  สายงานนีๅคลุมถึงต าหนงตาง โ ทีไปฏิบัติงานประจ าขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน          
฿นฐานะปลัดองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนละรองปลัดองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  ซึไงลักษณะงานกีไยวกับ    
การปฏิบัติตามนยบายของผนงาน ทีไสภาองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  นายกองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  
หรือคณะผูຌบริหารองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ป็นผูຌก าหนด฿หຌสอดคลຌองกับกฎหมาย นยบายของรัฐบาล ละ
ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมของประทศ ฿หຌค าปรึกษา ละสนอความหในตอนายกองค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไน คณะผูຌบริหารองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน หรือผูຌวาราชการจังหวัด หรือหนวยงานทีไกีไยวขຌองกับงาน
ภาย฿นหนຌาทีไละความรับผิดชอบ ปกครองบังคับบัญชาขຌาราราชการ ลูกจຌาง ละพนักงานจຌาง฿นองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนนัๅน โ ทัๅงหมด รับผิดชอบงานประจ าทัไวเปขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทัๅงหมด 
ปฏิบัติงานกีไยวกับการพิจารณาท าความหใน สรุปรายงาน สนอนะ ละด านินการกีไยวกับการอนุญาตตาง โ  
ทีไป็นอ านาจหนຌาทีไขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน การจัดตัๅง ยุบหรือปลีไยนปลงขตองค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไน การปງองกันละบรรทาสาธารณภัย การพัฒนา  สงสริมอาชีพ การทะบียนละบัตร การศึกษา     
การลือกตัๅง งานลขานุการสภาองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ละปฏิบัติหนຌาทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง 
 

ชืไอต าหนง฿นสายงานละระดับต าหนง 
  ต าหนง฿นสายงานนีๅมีชืไอละระดับของต าหนงดังนีๅ  
   นักบริหารงานทຌองถิไน   ระดับตຌน 

   นักบริหารงานทຌองถิไน   ระดับกลาง 
   นักบริหารงานทຌองถิไน   ระดับสูง 
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ต าหนงประภท   บริหารทຌองถิไน 
 

ชืไอสายงาน    บริหารงานทຌองถิไน 
 

ชืไอต าหนง฿นสายงาน   นักบริหารงานทຌองถิไน 
 

ระดับต าหนง    ระดับตຌน 
 

หนຌาทีไละความรับผิดชอบหลัก 

  บริหารงาน฿นฐานะปลัดองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนขนาดลใกหรือรองปลัดองค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไน ทีไมีลักษณะงานบริหารงานองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนละดຌานกฎหมายกีไยวกับการวางผน 
บริหารจัดการ อ านวยการ สัไงราชการ มอบหมาย ก ากับดูล ตรวจสอบ ประมินผลงาน ตัดสิน฿จ กຌปัญหา
การบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ทีไมีหนຌาทีไความรับผิดชอบ ความยากละคุณภาพของงานสูง 
ดยควบคุมหนวยงานหลายหนวยงานละปกครองผูຌอยู฿ตຌบังคับบัญชาจ านวนมากพอสมควร ละปฏิบัติหนຌาทีไ
อืไนตามทีไเดຌรับมอบหมาย 

  ดยมีลักษณะงานทีไปฏิบัติ฿นดຌานตางโดังนีๅ 
 

1. ดຌานผนงาน  
1.1 รวมก าหนดนวทางการด านินงาน ฿หຌสอดคลຌองกับทิศทาง นยบาย ยุทธศาสตร์ 

ความคาดหวังละปງาหมายความส ารใจขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  พืไอผลักดัน฿หຌกิดการปลีไยนปลง
ทัๅง฿นดຌานประสิทธิภาพละประสิทธิผลของ องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

1.2 รวมวางผน฿นการจัดท าผนยุทธศาสตร์ละผนพัฒนา องค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไน ขຌอบัญญัติตางโ พืไอป็นการพัฒนาทຌองถิไน 

1.3 บริหารจัดการ฿หຌกิดการมีสวนรวมของประชาชน฿นการท าผนพัฒนาองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน การจัดท างบประมาณ การจัดซืๅอจัดจຌาง การประมินผลงาน การปຂดผยขຌอมูลละการ
ตรวจสอบงานพืไอ฿หຌกิดการจัดผนพัฒนาพืๅนทีไทีไมีประสิทธิภาพสูงสุด 

1.4 วางผนนวทางการพัฒนาระบบงาน การปรับกลเกวิธีบริหารงาน การก าหนด
นวทางการจัดสรรละการ฿ชຌทรัพยากรหรืองบประมาณตามทีไเดຌรับมอบหมาย ตลอดจนนวทางปรับปรุง
กฎกณฑ์ มาตรการ มาตรฐาน฿นรืไองตางโ ฿นทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌการบริหารการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
สูงสุดทันตอการปลีไยนปลงทางสังคม ศรษฐกิจ การมือง ละความตຌองการของประชาชน฿นทຌองถิไน 

1.5 ติดตาม รงรัด การด านินงาน฿หຌป็นเปตามทิศทาง นวนยบาย กลยุทธ์ 
ผนงาน ครงการ พืไอ฿หຌการด านินงานบรรลุปງาหมายละผลสัมฤทธิ์ตามทีไก าหนดเวຌ 

1.6 วางผนการปฏิบัติงาน฿หຌป็นเปตามขัๅนตอนละน านยบายของผูຌบริหารเป
ปฏิบัติ  พืไอ฿หຌงานสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ 

1.7 ฿หຌค าปรึกษาละสนอความหในกีไยวกับผนงานการด านินการตาง โ ฿หຌกับ
ผูຌบริหารองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน    

 

 

 

 

 



 

 

 

2. ดຌานบริหารงาน 

2.1 ชวยสัไงราชการ มอบหมาย อ านวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงกຌเข 
ตัดสิน฿จ กຌปัญหา ประมินผลการปฏิบัติงาน ละ฿หຌค าปรึกษานะน าการปฏิบัติราชการ พีไอ฿หຌผลการปฏิบัติ
ราชการบรรลุปງาหมายละผลสัมฤทธิ์ทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนก าหนดเวຌ 

2.2 ชวยปรับปรุงนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎ ระบียบ ขຌอบังคับ หลักกณฑ์
ละวิธีการปฏิบัติ฿นรืไองตางโ พืไอการปฏิบัติราชการทีไมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล ทันตอการปลีไยนปลง 
ละตอบสนองตอความตຌองการของประชาชน    

2.3 ชวยก ากับ ตรวจสอบ ควบคุมละปฏิบัติงานทีไ เดຌรั บมอบจากสวนกลาง        
สวนภูมิภาค พืไอ฿หຌงานบรรลุตามวัตถุประสงค์อยางมีประสิทธิภาพละกิดประยชน์สูงสุด 

2.4 สนอความหในหรือชวยพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ด านินการตางโ ตามภารกิจ
ของสวนราชการ พืไอผลสัมฤทธิ์ภารกิจขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

2.5 ขຌารวมประชุมคณะกรรมการตางโ ตามทีไเดຌรับตงตัๅงหรือ฿นฐานะผูຌทนองค์กร
ปกครองทຌองถิไน พืไอการพิจารณา฿หຌความหใน หรือการตัดสิน฿จกຌปัญหาเดຌอยางถูกตຌอง  

2.6 ประสานงานฝຆายบริหาร  สภา ฯ  ละสวนราชการ  พืไอก าหนดกรอบการบริหาร
งบประมาณ  ิตามหนวยงานหรือตามผนงาน฿หຌตรงตามยุทธศาสตร์การพัฒนางบประมาณี 

2.7 ก ากับละบริหารการจัดกใบภาษี ละคาธรรมนียมตามกฎหมายองค์การบริหาร
สวนทຌองถิไนทีไรับผิดชอบก าหนดเวຌ ฿หຌป็นเปอยางปรง฿สละสามารถตรวจสอบเดຌ 

2.8 ก ากับดูลรืไองรຌองรียน ฿หຌค าปรึกษา นะน า ดຌานกฎหมายการอ านวยความป็น
ธรรม฿หຌกประชาชน ตรวจสอบรืไองรຌองรียนขอความป็นธรรม พืไอน าสนอผูຌบังคับบัญชาประกอบการ
ตัดสิน฿จพืไออ านวยความป็นธรรม฿หຌกประชาชน 

2.9 ประสานงานกับองค์กรภาครัฐ อกชน ประชาสังคม฿นระดับผูຌน าทีไกีไยวขຌอง
พืไอ฿หຌกิดความรวมมือหรือกຌปัญหา฿นการปฏิบัติราชการ 

3. ดຌานการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 

3.1 ชวยปกครองบังคับบัญชา ก ากับดูล ละพัฒนาทรัพยากรบุคคล฿นองค์กรสวน
ทຌองถิไน พืไอการบริหารงานละพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม   

3.2 ชวยวางผนอัตราก าลังของสวนราชการ฿นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿หຌป็นเป
อยางมีประสิทธิภาพละป็นเปตามกฎหมาย    

3.3 ชวยบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอสรຌางรงจูง฿จ
฿หຌกขຌาราชการ ลูกจຌางประจ าละพนักงานจຌางเดຌอยางป็นธรรม 

3.4 ก ากับดูล อ านวยการ สงสริมละผยพรงานวิชาการทีไกีไยวขຌอง฿นรูปบบ
ตางโ พืไอ฿หຌกิดการรียนรูຌรวมกันของบุคลากร ละสริมสรຌางประสิทธิภาพ฿นการ฿หຌบริการประชาชน การ
รักษาความสงบรียบรຌอย การอ านวยความยุติธรรมละภารกิจอืไนโ 

3.5 ฿หຌค าปรึกษา นะน าดຌานการปฏิบัติงานกจຌาหนຌาทีไระดับรองลงมา ตอบปัญหา
ละชีๅจงรืไองตางโ ทีไกีไยวกับงาน฿นหนຌาทีไ พืไอสนับสนุนการปฏิบัติงานของจຌาหนຌาทีไระดับรองลงมา 

 

 

 

 



 

 

 

4. ดຌานบริหารทรัพยากรละงบประมาณ 

4.1 ชวยวางผน ติดตาม ควบคุม ละตรวจสอบการ฿ชຌงบประมาณละทรัพยากร
ของหนวยงาน พืไอ฿หຌการปฏิบัติราชการกิดประสิทธิภาพละความคุຌมคา บรรลุปງาหมายละผลสัมฤทธิ์ของ
สวนราชการ฿นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  

4.2 ชวย฿นการบริหารงานการคลัง ละการควบคุมการบิกจายงินงบประมาณ
พืไอ฿หຌกิดประสิทธิภาพละความคุຌมคาละป็นเปตามกฎหมาย กฎ ละระบียบขຌอบังคับทีไกีไยวขຌอง  

4.3 รวมวางผนการจัดท าละบริหารงบประมาณรายจายประจ าป พืไอ฿หຌสนองตอบ
ปัญหาความตຌองการของประชาชนตามผนพัฒนา 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. เดຌรับคุณวุฒิการศึกษา ดังนีๅ 

1.1 เดຌรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสาขาวิชาหรือ
ทางกฎหมาย การปกครอง รัฐศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาหรือทางอืไนทีไ ก .จ. 
ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดวา฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนงนีๅเดຌ 

1.2 เดຌรับปริญญาทหรือคุณวุฒิอยางอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสาขาวิชาหรือ
ทางกฎหมาย การปกครอง รัฐศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาหรือทางอืไนทีไ ก .จ. 
ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดวา฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนงนีๅเดຌ 

1.3 เดຌรับปริญญาอกหรือคุณวุฒิอยางอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสาขาวิชาหรือ
ทางกฎหมาย การปกครอง รัฐศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาหรือทางอืไนทีไ ก .จ. 
ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดวา฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนงนีๅเดຌ 

2. คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง฿นฐานะปลัดองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ระดับตຌน     
ินักบริหารงานทຌองถิไน ระดับตຌนี 

2.1 มีคุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนงนักบริหารงานทຌองถิไน ระดับตຌน ขຌอ แ 

2.2 ด ารงต าหนงหรือคยด ารงต าหนงรองปลัดระดับตຌน ินักบริหารงานทຌองถิไน 
ระดับตຌนี ตามขຌอ ใ หรือทีไ ก.จ. ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบทา มาลຌวเมนຌอยกวา โ ป  

3. คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง฿นฐานะรองปลัดองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ระดับตຌน 

ินักบริหารงานทຌองถิไน ระดับตຌนี 
3.1 มีคุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนงนักบริหารงานทຌองถิไน ระดับตຌน ขຌอ แ 

3.2 ด ารงต าหนงหรือคยด ารงต าหนงหัวหนຌาส านักปลัด ระดับตຌน หรือต าหนง
ผูຌอ านวยการกอง ระดับตຌน มาลຌวเมนຌอยกวา โ ป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ความรูຌความสามารถ ทักษะ ละสมรรถนะทีไจ าป็นส าหรับต าหนง 
1. ความรูຌทีไจ าป็นประจ าสายงาน  ประกอบดຌวย 

1.1. ความรูຌรืไองปรัชญาศรษฐกิจพอพียงตามนวพระราชด าริ 
ของพระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัว    ระดบั 2 

1.2. ความรูຌรืไองการจัดท าผนปฏิบัติการละผนยุทธศาสตร์  ระดับ 2 

1.3. ความรูຌรืไองการติดตามละประมินผล    ระดับ 2 

1.4. ความรูຌรืไองระบบการจัดการองค์กร    ระดับ 3 

1.5. ความรูຌรืไองการบริหารความสีไยง    ระดับ 2 

1.6. ความรูຌรืไองการบริหารทรัพยากรบุคคล    ระดับ 2 

1.7. ความรูຌรืไองสถานการณ์ภายนอกละผลกระทบตอศรษฐกิจ 

ละสังคมพืๅนทีไ      ระดับ 2 

1.8. ความรูຌรืไองกฎหมายิความรูຌฉพาะทาง฿นงานทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 

1.9. ความรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 

1.10. ความรูຌรืไองการจัดการความรูຌ     ระดับ 2 

1.11. ความรูຌรืไองการท างบการงินละงบประมาณ   ระดับ 2 

1.12. ความรูຌรืไองการพัฒนาบุคลากร     ระดับ 2 

1.13. ความรูຌรืไองการสืไอสารสาธารณะ    ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ าป็นประจ าสายงาน  ประกอบดຌวย 

2.1 ทักษะการบริหารขຌอมูล     ระดับ 1 

2.2 ทักษะการ฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 

2.3 ทักษะการประสานงาน      ระดับ 2 

2.4 ทักษะการบริหารครงการ     ระดับ 2 

2.5 ทักษะ฿นการสืไอสาร การน าสนอ ละถายทอดความรูຌ  ระดับ 1 

2.6 ทักษะการขียนรายงานละสรุปรายงาน    ระดับ 1 

2.7 ทักษะการขียนหนังสือราชการ     ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ าป็นส าหรับการปฏิบัติงาน฿นต าหนง  ประกอบดຌวย 

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 การมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 

3.1.2 การยึดมัไน฿นความถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 

3.1.3 ความขຌา฿จ฿นองค์กรละระบบงาน   ระดับ 2 

3.1.4 การบริการป็นลิศ     ระดับ 2 

3.1.5 การท างานป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ าผูຌบริหาร ไ สมรรถนะ 

3.2.1 การป็นผูຌน า฿นการปลีไยนปลง   ระดับ 2 

3.2.2 ความสามารถ฿นการป็นผูຌน า    ระดับ 2 

3.2.3 ความสามารถ฿นการพัฒนาคน    ระดับ 2 

3.2.4 การคิดชิงกลยุทธ์     ระดับ 2 



 

 

 

 

3.3 สมรรถนะประจ าสายงาน 

3.3.1 การก ากับติดตามอยางสมไ าสมอ   ระดับ 2 

3.3.2 การกຌเขปัญหาอยางมืออาชีพ    ระดับ 2 

3.3.3 สรຌางสรรค์พืไอประยชน์ของทຌองถิไน   ระดับ 2 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ต าหนงประภท   บริหารทຌองถิไน 
 

ชืไอสายงาน    บริหารงานทຌองถิไน 
 

ชืไอต าหนง฿นสายงาน   นักบริหารงานทຌองถิไน 
 

ระดับต าหนง    ระดับกลาง 
 

หนຌาทีไละความรับผิดชอบหลัก 

  บริหารงาน฿นฐานะปลัดองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนหรือรองปลัดองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน   
ทีไมีลักษณะงานบริหารงานองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนละดຌานกฎหมายกีไยวกับการวางผน บริหารจัดการ 
อ านวยการ สัไ งราชการ มอบหมาย ก ากับดูล ตรวจสอบ ประมินผลงาน ตัดสิน ฿จ กຌปัญหา                      
การบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ทีไมีหนຌาทีไความรับผิดชอบ ความยากละคุณภาพของงานสูง 
มาก ดยควบคุมหนวยงานหลายหนวยงานละปกครองผูຌอยู฿ตຌบังคับบัญชาจ านวนมากพอสมควร ละปฏิบัติ
หนຌาทีไอืไนตามทีไเดຌรับมอบหมาย   
  ดยมีลักษณะงานทีไปฏิบัติ฿นดຌานตางโดังนีๅ 
 

1. ดຌานผนงาน 

1.1 ก าหนดนวทางการด านินงาน ฿หຌสอดคลຌองกับทิศทาง นยบาย ยุทธศาสตร์ 
ความคาดหวังละปງาหมายความส ารใจขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอผลักดัน฿หຌกิดการปลีไยนปลง
หรือการพัฒนาศรษฐกิจ สังคม ชุมชนละวัฒนธรรมทัๅง฿นดຌานประสิทธิภาพละประสิทธิผลขององค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน 

1.2 บริหารจัดการ฿หຌกิดการมีสวนรวมของประชาชน฿นการท าผนพัฒนาองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน การจัดท างบประมาณ การจัดซืๅอจัดจຌาง การประมินผลงาน การปຂดผยขຌอมูลละการ
ตรวจสอบงานพืไอ฿หຌกิดการจัดผนพัฒนามืองพัทยาทีไมีประสิทธิภาพสูงสุด 

1.3 คຌนควຌาประยุกต์ทคนลยีหรือองค์ความรูຌ฿หม โ ทีไกีไยวขຌองกับงานตามภารกิจ
ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นภาพรวม รวมทัๅงวางผนนวทางการพัฒนาระบบงาน การปรับกลเกวิธี
บริหารงาน การก าหนดนวทางการจัดสรรละการ฿ชຌทรัพยากรหรืองบประมาณตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
ตลอดจนนวทางปรับปรุงกฎกณฑ์ มาตรการ มาตรฐาน฿นรืไองตางโ ทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌการบริหารการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุดทันตอการปลีไยนปลงทางสังคม ศรษฐกิจ การมือง ละความตຌองการของ
ประชาชน 

1.4 ก ากับ ติดตาม รงรัด การด านินงาน฿หຌป็นเปตามทิศทาง นวนยบาย กลยุทธ์ 
ผนงาน ครงการ พืไอ฿หຌการด านินงานบรรลุปງาหมายละผลสัมฤทธิ์ตามทีไก าหนดเวຌ 

1.5 วางผนการปฏิบัติงาน฿หຌป็นเปตามขัๅนตอนละน านยบายของผูຌบริหารเป
ปฏิบัติ  พืไอ฿หຌงานสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ 

1.6 ฿หຌค าปรึกษาละสนอความหในกีไยวกับผนงานการด านินการตาง โ ฿หຌกับ
ผูຌบริหารองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

 

 

 



 

 

 

        

2. ดຌานบริหารงาน 

2.1 สัไงราชการ มอบหมาย อ านวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงกຌเข ตัดสิน฿จ 
กຌปัญหา ประมินผลการปฏิบัติงาน ละ฿หຌค าปรึกษานะน าการปฏิบัติราชการ พีไอ฿หຌผลการปฏิบัติราชการ
บรรลุปງาหมายละผลสัมฤทธิ์ทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนก าหนดเวຌ  

2.2 ปรับปรุงนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎหมาย กฎ ระบียบ ขຌอบังคับ 
หลักกณฑ์ละวิธีการปฏิบัติ฿นรืไองตางโ พืไอการปฏิบัติราชการทีไมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล ทันตอการ
ปลีไยนปลง ละตอบสนองตอความตຌองการของประชาชน 

2.3 ก ากับตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงานทีไเดຌรับมอบจากสวนกลาง สวนภูมิภาค 
พืไอ฿หຌงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ อยางมีประสิทธิภาพละกิดประยชน์สูงสุด    

2.4 สนอความหในหรือชวยพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ด านินการตางโ ตามภารกิจ
ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอผลสัมฤทธิ์ภารกิจขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไสอดคลຌองสภาวการณ์
ของประทศละความตຌองการของประชาชนป็นส าคัญ  

2.5 ก ากับละบริหารการจัดกใบภาษี ละคาธรรมนียมตามกฎหมายทีไ รับผิดชอบ
ก าหนดเวຌ ฿หຌป็นเปอยางปรง฿สละสามารถตรวจสอบเดຌ 

2.6 ก ากับดูลรืไองรຌองรียน ฿หຌค าปรึกษา นะน า ดຌานกฎหมายการอ านวยความป็น
ธรรม฿หຌกประชาชน ตรวจสอบรืไองรຌองรียนขอความป็นธรรม พืไอประกอบการตัดสิน฿จละอ านวยความ
ป็นธรรม฿หຌกประชาชน 

2.7 ขຌารวมประชุมคณะกรรมการตางโ ตามทีไเดຌรับตงตัๅงหรือ฿นฐานะผูຌทนองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน พืไอการพิจารณา฿หຌความหใน หรือการตัดสิน฿จกຌปัญหาเดຌอยางถูกตຌอง  

2.8 ฿หຌค าปรึกษาละประสานงานฝຆายบริหารสภาละสวนราชการพืไอก าหนดกรอบ
การบริหารงบประมาณของหนวยงานหรือตามผนงาน฿หຌตรงตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประทศ 

2.9 ประสานงานกับองค์กรภาครัฐ อกชน ประชาสังคม฿นระดับผูຌน าทีไกีไยวขຌอง
พืไอ฿หຌกิดความรวมมือหรือกຌปัญหา฿นการปฏิบัติราชการ 

3. ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล      

3.1 ปกครองบังคับบัญชา ก ากับดูล ละพัฒนาทรัพยากรบุคคล฿นองค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไน พืไอการบริหารงานละพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม   

3.2 ชวยวางผนอัตราก าลังของสวนราชการ฿นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿หຌป็นเป
อยางมีประสิทธิภาพละป็นเปตามกฎหมาย      

3.3 ชวยบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอสรຌางรงจูง฿จ
฿หຌกขຌาราชการ ลูกจຌางประจ าละพนักงานจຌางเดຌอยางป็นธรรม 

3.4 ก ากับดูล อ านวยการ สงสริมละผยพรงานวิชาการทีไกีไยวขຌอง฿นรูปบบ
ตางโ พืไอ฿หຌกิดการรียนรูຌรวมกันของบุคลากร ละสริมสรຌางประสิทธิภาพ฿นการท างาน฿หຌบริการประชาชน 
ภารกิจการรักษาความสงบรียบรຌอย การอ านวยความยุติธรรมละภารกิจอืไนโ 

3.5 ฿หຌค าปรึกษา นะน าดຌานการปฏิบัติงานกจຌาหนຌาทีไระดับรองลงมา ตอบปัญหา
ละชีๅจงรืไองตางโ ทีไกีไยวกับงาน฿นหนຌาทีไ ฿นประดในทีไมีความซับซຌอน ละละอียดออนพืไ อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของจຌาหนຌาทีไระดับรองลงมา 

 
 
 



 

 

 

4. ดຌานการบริหารทรัพยากรละงบประมาณ 
4.1 วางผน ติดตาม ควบคุม ละตรวจสอบการ฿ชຌงบประมาณละทรัพยากรของ

องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอ฿หຌการปฏิบัติราชการกิดประสิทธิภาพละความคุຌมคา บรรลุปງาหมายละ
ผลสัมฤทธิ์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
 

4.2 บริหารงานการคลัง ละการควบคุมการบิกจายงินงบประมาณ฿หຌ กิด
ประสิทธิภาพละความคุຌมคาละป็นเปตามกฎหมาย กฎ ละระบียบขຌอบังคับทีไกีไยวขຌอง 

4.3 วางผนการจัดท า ละบริหารงบประมาณรายจายประจ าป  พืไอ฿หຌการ
ปฏิบัติงานกิดประสิทธิภาพละความคุຌมคา สนองตอบปัญหาความตຌองการของประชาชนตามผนพัฒนา 

 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง฿นฐานะปลัดองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ระดับกลาง 

ินักบริหารงานทຌองถิไน ระดับกลางี 
1.1 มีคุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนงนักบริหารงานทຌองถิไน ระดับตຌน ขຌอ แ 

1.2 ด ารงต าหนง฿ดต าหนงหนึไงมาลຌว ดังตอเปนีๅ 
(1) ด ารงต าหนงหรือคยด ารงต าหนงรองปลัดองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

ระดับกลาง ินักบริหารงานทຌองถิไน ระดับกลางี ตามขຌอ โ หรือทีไ ก.จ. ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบทา มาลຌว
เมนຌอยกวา 2 ป หรือ 

(2) ด ารงต าหนงหรือคยด ารงต าหนงปลัดองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ระดับตຌน 
ินักบริหารงานทຌองถิไนระดับตຌนี หรือทีไ  ก.จ. ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบทามาลຌวเมนຌอยกวา ไ ป 
ก าหนดวลา ไ ป ฿หຌลดป็น ใ ป ส าหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนงนักบริหารงานทຌองถิไน ระดับตຌน 
ขຌอ แ.โ หรือ ขຌอ แ.ใ  

2. คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง฿นฐานะรองปลัดองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ระดับกลาง 
ินักบริหารงานทຌองถิไน ระดับกลางี 

2.1 มีคุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนงนักบริหารงานทຌองถิไน ระดับตຌน ขຌอ แ 

2.2 ด ารงต าหนง฿ดต าหนงหนึไงมาลຌว ดังตอเปนีๅ 
(1) ด ารงต าหนงหรือคยด ารงต าหนงปลัดองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ระดับตຌน 

ินักบริหารงานทຌองถิไน ระดับตຌนี หรือทีไ ก.จ. ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบทา มาลຌวเมนຌอยกวา โ ป  หรือ 

(2) ด ารงต าหนงหรือคยด ารงต าหนงรองปลัดองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ระดับตຌน 
ินักบริหารงานทຌองถิไน ระดับตຌนี หรือทีไ ก.จ. ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบทา มาลຌวเมนຌอยกวา ไ ป 
ก าหนดวลา ไ ป ฿หຌลดป็น ใ ป ส าหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนงนักบริหารงานทຌองถิไน ระดับตຌน  
ขຌอ แ.โ ละ ขຌอ แ.ใ หรือ 

(3) ด ารงต าหนงหรือคยด ารงต าหนงหัวหนຌาส านักปลัด ระดับกลาง หรือ 
ผูຌอ านวยการกอง ระดับกลาง หรือทีไ ก.จ. ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบทา มาลຌวเมนຌอยกวา โ ป  

 

 

 

 



 

 

 

 

ความรูຌความสามารถทีไตຌองการ 

1. ความรูຌทีไจ าป็นประจ าสายงาน  ประกอบดຌวย 

1.1. ความรูຌรืไองปรัชญาศรษฐกิจพอพียงตามนวพระราชด าริของพระบาทสมดใจ
พระจຌาอยูหัว       ระดับ 2 

1.2. ความรูຌรืไองการจัดท าผนปฏิบัติการละผนยุทธศาสตร์  ระดับ 4 

1.3. ความรูຌรืไองการติดตามละประมินผล    ระดับ 3 

1.4. ความรูຌรืไองระบบการจัดการองค์กร    ระดับ 4 

1.5. ความรูຌรืไองการบริหารความสีไยง    ระดับ 3 

1.6. ความรูຌรืไองการบริหารทรัพยากรบุคคล    ระดับ 3 

1.7. ความรูຌรืไองสถานการณ์ภายนอกละผลกระทบตอศรษฐกิจ 

ละสังคมพืๅนทีไ      ระดับ 3 

1.8. ความรูຌรืไองกฎหมายิความรูຌฉพาะทาง฿นงานทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 

1.9. ความรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 3 

1.10. ความรูຌรืไองการจัดการความรูຌ     ระดับ 3 

1.11. ความรูຌรืไองการท างบการงินละงบประมาณ   ระดับ 2 

1.12. ความรูຌรืไองการพัฒนาบุคลากร     ระดบั 3 

1.13. ความรูຌรืไองการสืไอสารสาธารณะ    ระดับ 3 

2. ทักษะทีไจ าป็นประจ าสายงาน  ประกอบดຌวย 

2.1 ทักษะการบริหารขຌอมูล     ระดับ 2 

2.2 ทักษะการ฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 

2.3 ทักษะการประสานงาน      ระดับ 3 

2.4 ทักษะการบริหารครงการ     ระดับ 3 

2.5 ทักษะ฿นการสืไอสาร การน าสนอ ละถายทอดความรูຌ  ระดับ 2 

2.6 ทักษะการขียนรายงานละสรุปรายงาน    ระดับ 2 

2.7 ทักษะการขียนหนังสือราชการ     ระดับ 3 

3. สมรรถนะทีไจ าป็นส าหรับการปฏิบัติงาน฿นต าหนง  ประกอบดຌวย 

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 การมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 

3.1.2 การยึดมัไน฿นความถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 

3.1.3 ความขຌา฿จ฿นองค์กรละระบบงาน   ระดับ 3 

3.1.4 การบริการป็นลิศ     ระดับ 3 

3.1.5 การท างานป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ าผูຌบริหาร ไ สมรรถนะ 

3.2.1 การป็นผูຌน า฿นการปลีไยนปลง   ระดับ 2 

3.2.2 ความสามารถ฿นการป็นผูຌน า    ระดับ 2 

3.2.3 ความสามารถ฿นการพัฒนาคน    ระดับ 2 

3.2.4 การคิดชิงกลยุทธ์     ระดับ 2 



 

 

 

 

3.3 สมรรถนะประจ าสายงาน 

3.3.1 การก ากับติดตามอยางสมไ าสมอ   ระดับ 3 

3.3.2 การกຌเขปัญหาอยางมืออาชีพ    ระดับ 3 

3.3.3 สรຌางสรรค์พืไอประยชน์ของทຌองถิไน   ระดับ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ต าหนงประภท   บริหารทຌองถิไน 
 

ชืไอสายงาน    บริหารงานทຌองถิไน 
 

ชืไอต าหนง฿นสายงาน   นักบริหารงานทຌองถิไน 
 

ระดับต าหนง    ระดับสูง 
 

หนຌาทีไละความรับผิดชอบหลัก   

  ปฏิบัติงาน฿นฐานะปลัดองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนหรือรองปลัดองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
ขนาด฿หญ ทีไมีลักษณะงานบริหารงานองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนละดຌานกฎหมายกีไ ยวกับการวางผน 
บริหารจัดการ อ านวยการ สัไงราชการ มอบหมาย ก ากับดูล ตรวจสอบ ประมินผลงาน ตัดสิน฿จ กຌปัญหา 
การบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ทีไมีหนຌาทีไความรับผิดชอบ ความยากละคุณภาพของงานสูง 
มากป็นพิศษ ดยควบคุมหนวยงานหลายหนวยงานละปกครองผูຌอยู ฿ตຌบังคับบัญชาจ านวนมาก ละปฏิบัติ
หนຌาทีไอืไนตามทีไเดຌรับมอบหมาย   
  ดยมีลักษณะงานทีไปฏิบัติ฿นดຌานตางโดังนีๅ 
 

1. ดຌานผนงาน 

1.1 ก าหนดทิศทาง นวนยบาย ประดในกลยุทธ์ ความคาดหวังละปງาหมาย
ความส ารใจของสวนราชการตางโ วางกรอบความคิด฿นภาพรวมละสวนยอย ดยชืไอมยงกับพันธกิจของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอผลักดัน฿หຌกิดการปลีไยนปลง หรือการพัฒนาศรษฐกิจ สังคม ชุมชนละ
วัฒนธรรม ทัๅง฿นดຌานประสิทธิภาพละประสิทธิผลขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

1.2 บริหารจัดการ฿หຌกิดการมีสวนรวมของประชาชน฿นการท าผนพัฒนาองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน การจัดท างบประมาณ การจัดซืๅอจัดจຌาง การประมินผลงาน การปຂดผยขຌอมูลละการ
ตรวจสอบงานพืไอ฿หຌกิดการจัดผนพัฒนาพืๅนทีไทีไมีประสิทธิภาพสูงสุด 

1.3 วางผนละสนอการตราขຌอบัญญัติซึไงเมขัดหรือยຌงกับกฎหมาย พืไอ฿หຌการ
ด านินการ฿นพืๅนทีไซึไงมีความซับซຌอน ละหลากหลายของภารกิจสูงมาก สามารถยืดหยุนละตอบสนองความ
ตຌองการของประชาชนหรือผูຌประกอบการตามสภาวการณ์ทีไกิดขึๅน฿นปัจจุบันหรือ฿นอนาคต 

1.4 คຌนควຌาประยุกต์ทคนลยีหรือองค์ความรูຌ฿หม โ ทีไกีไยวขຌองกับงานตามภารกิจ
ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นภาพรวม รวมทัๅงวางผนนวทางการพัฒนาระบบงาน การปรับกลเกวิธี
บริหารงาน การก าหนดนวทางการจัดสรรละการ฿ชຌทรัพยากรหรืองบประมาณตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
ตลอดจนนวทางปรับปรุงกฎกณฑ์ มาตรการ มาตรฐาน฿นรืไองตางโ ฿นทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌการบริหารการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุดทันตอการปลีไยนปลงทางสังคม ศรษฐกิจ การมือง ละความตຌองการของ
ประชาชน฿นทຌองถิไน 

1.5 ก ากับ ติดตาม รงรัด การด านินงานของสวนราชการ฿หຌป็นเปตามทิศทาง นวนยบาย 
กลยุทธ์ ผนงาน ครงการทีไก าหนดเวຌ พืไอ฿หຌการด านินงานบรรลุปງาหมายละผลสัมฤทธิ์ตามทีไก าหนดเวຌ 

1.6 วิคราะห์ผนทຌองถิไน฿หຌสอดคลຌองกับผนชาติ  ผนจังหวัด  ผนชุมชน  
ตลอดจนนยบายของผูຌบริหาร พืไอ฿หຌการบริหารงานทຌองถิไนป็นเป฿นทิศทางดียวกัน 

1.7 วางผนการปฏิบัติงาน฿หຌป็นเปตามขัๅนตอนละน านยบายของผูຌบริหารเป
ปฏิบัติ  พืไอ฿หຌงานสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์  



 

 

1.8 ฿หຌค าปรึกษาละสนอความหในกีไยวกับผนงานการด านินการตาง โ ฿หຌกับ
ผูຌบริหารองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอ฿หຌการบริหารงานทຌองถิไนกิดประยชน์ละมีประสิทธิภาพ 

2. ดຌานบริหารงาน 

2.1 สัไงราชการ มอบหมาย อ านวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงกຌเข ตัดสิน฿จ 
กຌปัญหา ประมินผลการปฏิบัติงาน ละ฿หຌค าปรึกษานะน าการปฏิบัติราชการ พีไอ฿หຌผลการปฏิบัติราชการ
บรรลุปງาหมายละผลสัมฤทธิ์ทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนก าหนดเวຌ 

2.2 ปรับปรุงนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎ ระบียบ ขຌอบังคับ หลักกณฑ์ละ
วิธีการปฏิบัติ฿นรืไองตางโ พืไอการปฏิบัติราชการทีไมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล ทันตอการปลีไยนปลง 
ละตอบสนองตอความตຌองการของประชาชน 

2.3 ก ากับ ตรวจสอบ ควบคุม ประมินผลละกຌเขปัญหาอุปสรรคของการ
ด านินงาน฿นพืๅนทีไทัๅงหมด พืไอตัดสิน฿จละก าหนดทิศทาง฿หຌงานบรรลุตามปງาหมายทีไก าหนดเวຌ ละป็นเป
ตามวัตถุประสงค์อยางมีประสิทธิภาพละกิดประยชน์สูงสุด 

2.4 สนอความหในหรือพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ด านินการตางโ ตามภารกิจของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอผลสัมฤทธิ์ภารกิจขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไสอดคลຌองสภาวการณ์ของ
ประทศละความตຌองการของประชาชนป็นส าคัญ  

2.5 ก ากับละบริหารการจัดกใบภาษี ละคาธรรมนียมตามกฎหมายทีไรับผิดชอบ
ก าหนดเวຌ ฿หຌป็นเปอยางปรง฿สละสามารถตรวจสอบเดຌ 

2.6 ก ากับดูลรืไองรຌองรียน ฿หຌค าปรึกษา นะน า ดຌานกฎหมายการอ านวยความป็น
ธรรม฿หຌกประชาชน ตรวจสอบรืไองรຌองรียนขอความป็นธรรม พืไอประกอบการตัดสิน฿จละอ านวยความ
ป็นธรรม฿หຌกประชาชน 

2.7 ขຌารวมประชุมคณะกรรมการตางโ ตามทีไเดຌรับตงตัๅงหรือ฿นฐานะผูຌทนองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน พืไอการพิจารณา฿หຌความหใน หรือการตัดสิน฿จกຌปัญหาเดຌอยางถูกตຌอง  

2.8 ฿หຌค าปรึกษาละประสานงานฝຆายบริหารสภาละสวนราชการพืไอก าหนดกรอบ
การบริหารงบประมาณของหนวยงานหรือตามผนงาน฿หຌตรงตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประทศ 

2.9 ประสานงานกับองค์กรภาครัฐ อกชน ประชาสังคม฿นระดับผูຌน าทีไกีไยวขຌอง
พืไอ฿หຌกิดความรวมมือหรือกຌปัญหา฿นการปฏิบัติราชการ 
 

3. ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3.1 ปกครองบังคับบัญชา ก ากับดูล ละพัฒนาทรัพยากรบุคคล฿นองค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไน พืไอการบริหารงานละพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม  

3.2 วางผนอัตราก าลังของสวนราชการ฿นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอ฿หຌป็นเป
อยางมีประสิทธิภาพละป็นเปตามกฎหมาย 

3.3 บริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอสรຌางรงจูง฿จ฿หຌก
ขຌาราชการ ลูกจຌางประจ าละพนักงานจຌางเดຌอยางป็นธรรม 

3.4 ก ากับดูล อ านวยการ สงสริมละผยพรงานวิชาการทีไกีไยวขຌอง฿นรูปบบ
ตางโ พืไอ฿หຌกิดการรียนรูຌรวมกันของบุคลากร ละสริมสรຌางประสิทธิภาพ฿นการท างาน฿หຌบริการประชาชน 
ภารกิจการรักษาความสงบรียบรຌอย การอ านวยความยุติธรรมละภารกิจอืไนโ 



 

 

3.5 ฿หຌค าปรึกษา นะน าดຌานการปฏิบัติงานกจຌาหนຌาทีไระดับรองลงมา ตอบปัญหา
ละชีๅจงรืไองตางโ ทีไกีไยวกับงาน฿นหนຌาทีไ ฿นประดในทีไมีความซับซຌอน ละละอียดออนสูงมากพืไอสนับสนุน
การปฏิบัติงานของจຌาหนຌาทีไระดับรองลงมา 

 

4. ดຌานการบริหารทรัพยากรละงบประมาณ 

4.1 ก ากับ ติดตาม ควบคุม ละตรวจสอบการ฿ชຌงบประมาณละทรัพยากรของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอ฿หຌการปฏิบัติราชการกิดประสิทธิภาพละความคุຌมคา บรรลุปງาหมายละ
ผลสัมฤทธิ์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

4.2 บริหารงานการคลัง ละการควบคุมการบิกจายงินงบประมาณ฿หຌ กิด
ประสิทธิภาพละความคุຌมคาละป็นเปตามกฎหมาย กฎ ละระบียบขຌอบังคับทีไกีไยวขຌอง 

4.3 วางผนการจัดท าละบริหารงบประมาณรายจายประจ าป พืไอ฿หຌสนองตอบ
ปัญหาความตຌองการของประชาชนตามผนพัฒนา 

 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง฿นฐานะปลัดองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ระดับสูง 

ินักบริหารงานทຌองถิไน ระดับสูงี 
1.1 มีคุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนงนักบริหารงานทຌองถิไน ระดับตຌน ขຌอ แ 

1.2 ด ารงต าหนง฿ดต าหนงหนึไงมาลຌว ดังตอเปนีๅ 
(1) ด ารงต าหนงหรือคยด ารงต าหนงรองปลัดองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

ระดับสูง ินักบริหารงานทຌองถิไน ระดับสูงี หรือทีไ ก.จ. ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบทา มาลຌวเมนຌอยกวา 2 ป  
(2) ด ารงต าหน งหรือคยด ารงต าหน งปลัดองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

ระดับกลาง ินักบริหารงานทຌองถิไนระดับกลางี หรือทีไ ก.จ. ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบทา มาลຌวเมนຌอยกวา ไ ป  
2. คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง฿นฐานะรองปลัดองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ระดับสูง 

ินักบริหารงานทຌองถิไน ระดับสูงี 
2.1 มีคุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนงนักบริหารงานทຌองถิไนระดับตຌน ขຌอ แ 

2.2 ด ารงต าหนง฿ดต าหนงหนึไงมาลຌว ดังตอเปนีๅ 
(1) ด ารงต าหน งหรือคยด ารงต าหน งปลัดองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

ระดับกลาง ินักบริหารงานทຌองถิไนระดับกลางี หรือทีไ ก.จ. ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบทา มาลຌวเมนຌอยกวา โ ป  
หรือ 

(2) ด ารงต าหนงหรือคยด ารงต าหนงรองปลัดองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
ระดับกลาง ินักบริหารงานทຌองถิไนระดับกลางี หรือทีไ ก.จ. ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบทา มาลຌวเมนຌอยกวา ไ ป 
หรือ 

(3) ด ารงต าหนงหรือคยด ารงต าหนงหัวหนຌาส านักปลัดระดับสูง หรือ 
ผูຌอ านวยการส านักระดับสูง หรือทีไ ก.จ. ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบทา มาลຌวเมนຌอยกวา 2 ป  
 

 

 

 



 

 

 

ความรูຌความสามารถทีไตຌองการ 

1. ความรูຌทีไจ าป็นประจ าสายงาน  ประกอบดຌวย 

1.1. ความรูຌรืไองปรัชญาศรษฐกิจพอพียงตามนวพระราชด าริของพระบาทสมดใจ
พระจຌาอยูหัว       ระดับ 3 

1.2. ความรูຌรืไองการจัดท าผนปฏิบัติการละผนยุทธศาสตร์  ระดับ 4 

1.3. ความรูຌรืไองการติดตามละประมินผล    ระดับ 3 

1.4. ความรูຌรืไองระบบการจัดการองค์กร    ระดับ 4 

1.5. ความรูຌรืไองการบริหารความสีไยง    ระดับ 3 

1.6. ความรูຌรืไองการบริหารทรัพยากรบุคคล    ระดับ 3 

1.7. ความรูຌรืไองสถานการณ์ภายนอกละผลกระทบตอศรษฐกิจ 

ละสังคมพืๅนทีไ      ระดับ 3 

1.8. ความรูຌรืไองกฎหมายิความรูຌฉพาะทาง฿นงานทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 

1.9. ความรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 3 

1.10. ความรูຌรืไองการจัดการความรูຌ     ระดับ 3 

1.11. ความรูຌรืไองการท างบการงินละงบประมาณ   ระดับ 3 

1.12. ความรูຌรืไองการพัฒนาบุคลากร     ระดับ 3 

1.13. ความรูຌรืไองการสืไอสารสาธารณะ    ระดับ 3 

2. ทักษะทีไจ าป็นประจ าสายงาน  ประกอบดຌวย 

2.1 ทักษะการบริหารขຌอมูล     ระดับ 2 

2.2 ทักษะการ฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 

2.3 ทักษะการประสานงาน      ระดับ 4 

2.4 ทักษะการบริหารครงการ     ระดับ 4 

2.5 ทักษะ฿นการสืไอสาร การน าสนอ ละถายทอดความรูຌ  ระดับ 3 

2.6 ทักษะการขียนรายงานละสรุปรายงาน    ระดับ 3 

2.7 ทักษะการขียนหนังสือราชการ     ระดับ 3 

3. สมรรถนะทีไจ าป็นส าหรับการปฏิบัติงาน฿นต าหนง  ประกอบดຌวย 

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 การมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 4 

3.1.2 การยึดมัไน฿นความถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ4 

3.1.3 ความขຌา฿จ฿นองค์กรละระบบงาน   ระดับ 4 

3.1.4 การบริการป็นลิศ     ระดับ 4 

3.1.5 การท างานป็นทีม     ระดับ 4 

3.2 สมรรถนะประจ าผูຌบริหาร ไ สมรรถนะ 

3.2.1 การป็นผูຌน า฿นการปลีไยนปลง   ระดับ  4 

3.2.2 ความสามารถ฿นการป็นผูຌน า    ระดับ 4 

3.2.3 ความสามารถ฿นการพัฒนาคน    ระดับ 4 

3.2.4 การคิดชิงกลยุทธ์     ระดับ 4 

3.2.5 สมรรถนะประจ าสายงาน 



 

 

3.2.6 การก ากับติดตามอยางสมไ าสมอ   ระดับ 

3.2.7 การกຌเขปัญหาอยางมืออาชีพ    ระดับ 

3.2.8 สรຌางสรรค์พืไอประยชน์ของทຌองถิไน   ระดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


