
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลตาชี 
เรื่อง  การกําหนดสมรรถนะของพนักงานสวนตําบล 

…………………………………………. 
 

  โดยเห็นสมควรปรับปรุงการกําหนดสมรรถนะของพนักงานสวนตําบล เพ่ือใชในการบริหารงาน
บุคคล การสรรหา การแตงตั้ง การเลื่อนตําแหนง และการเลื่อนข้ันเงินเดือน เปนตน 

  อาศัยประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
กลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 4 ) ลงวันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ.2557 องคการบริหารสวนตําบลตา
ชี จึงกําหนดการกําหนดสมรรถนะของพนักงานสวนตําบล เพ่ือเสริมสรางศักยภาพของบุคลากรใหมีขีดสมรรถนะ
สูงข้ึนและสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเหมาะสมในทุกสถานการณซ่ึงจะมีความสําคัญในการพัฒนา
บุคลากรเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติราชการและขับเคลื่อนองคกรใหบรรลุตามวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบล 
เปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรซ่ึงนําไปสูการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล โดยกําหนดสมรรถนะขององคการบริหารสวนตําบลใหพนักงานสวนตําบลและลูกจางประจํา
ถือปฏิบัติ ดังนี้  

 

1. ความจําเปนในงานของพนักงานสวนตําบล 
๑.๑ ความรูท่ีจําเปนในงานของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น มีจํานวน ๒๑ ดาน ดังนี้ 
๑.๑.๑  ความรูท่ีจําเปนในงาน (ความรูเฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 
๑.๑.๒  ความรูเรื่องกฎหมาย (ความรูเฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 
๑.๑.๓  ความรูเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ 

                   พระเจาอยูหัว 
๑.๑.๔  ความรูท่ัวไปเรื่องชุมชน 
๑.๑.๕  ความรูเรื่องการจัดการความรู 
๑.๑.๖  ความรูเรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร 
๑.๑.๗  ความรูเรื่องการติดตามและประเมินผล 
๑.๑.๘  ความรูเรื่องระบบการจัดการองคกร 
๑.๑.๙  ความรูเรื่องการวิเคราะหผลกระทบตางๆเชน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม  
        (EIA), การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA), ฯลฯ 
๑.๑.๑๐  ความรูเรื่องการทํางบการเงินและงบประมาณ 
๑.๑.๑๑  ความรูเรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
๑.๑.๑๒  ความรูเรื่องการบริหารความเสี่ยง 
๑.๑.๑๓  ความรูเรื่องบัญชีและระบบบัญชี 
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๑.๑.๑๔  ความรูเรื่องจัดซ้ือจัดจางและกฎระเบียบพัสดุ 
๑.๑.๑๕  ความรูเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๑.๑.๑๖  ความรูเรื่องการพัฒนาบุคลากร 
๑.๑.๑๗  ความรูเรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 
๑.๑.๑๘  ความรูเรื่องสถานการณภายนอกและผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมพ้ืนท่ี 
๑.๑.๑๙  ความรูเรื่องสื่อสารสาธารณะ 
๑.๑.๒๐  ความรูเรื่องการบริหารจัดการฮารดแวร (Hardware) ซอฟตแวร (Software)  
และเน็ตเวิรก (Network) 

  ๑.๑.๒๑  ความรูเรื่องบรรณารักษ 

  1.2 การกําหนดความรูท่ีจําเปนประจําสายงานของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น มีดังนี้ 
๑.๒.๑  สายงานในตําแหนงประเภทบริหาร ใหกําหนดความรูท่ีจําเปนประจําสายงานไวอยาง  

นอยสายงานละ ๗ ดาน 
๑.๒.๒  สายงานในตําแหนงประเภทอํานวยการ ใหกําหนดความรูท่ีจําเปนประจําสายงานไว 

อยางนอยสายงานละ ๗ ดาน 
๑.๒.๓  สายงานในตําแหนงประเภทวิชาการใหกําหนดความรูท่ีจําเปนประจําสายงานไวอยาง 

อยางนอยสายงานละ ๕ ดาน 
๑.๒.๔ สายงานในตําแหนงประเภทท่ัวไป ใหกําหนดความรูท่ีจําเปนประจําสายงานไวอยาง 

       นอยสายงานละ ๓ ดาน 

๒. ทักษะท่ีจําเปนในงานของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 
๒.๑ ทักษะท่ีจําเปนในงานของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  มีจํานวน  ๙  ดาน ดังนี ้
๒.๑.๑  ทักษะการบริหารขอมูล 
๒.๑.๒  ทักษะการใชคอมพิวเตอร 
๒.๑.๓  ทักษะการประสานงาน 
๒.๑.๔  ทักษะในการสืบสวน 
๒.๑.๕  ทักษะการบริหารโครงการ 
๒.๑.๖  ทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอ และถายทอดความรู 
๒.๑.๗  ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน 
๒.๑.๘  ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 
๒.๑.๙  ทักษะการใชเครื่องมือและอุปกรณทางวิทยาศาสตร 

๒.๒ การกําหนดทักษะท่ีจําเปนประจําสายงานของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น มีดังนี้ 
๒.๒.๑ สายงานในตําแหนงประเภทบริหาร ใหกําหนดทักษะท่ีจําเปนประจําสายงานไว อยางนอย  

สายงานละ ๔ ดาน 
๒.๒.๒ สายงานในตําแหนงประเภทอํานวยการ ใหกําหนดทักษะท่ีจําเปนประจําสายงานไวอยาง 

นอย สายงานละ ๔ ดาน 
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๒.๒.๓ สายงานในตําแหนงประเภทวิชาการใหกําหนดทักษะท่ีจําเปนประจําสายงานไวอยางนอย 

สายงานละ ๓ ดาน 
 ๒.๒.๔ สายงานในตําแหนงประเภทท่ัวไป ใหกําหนดทักษะท่ีจําเปนประจําสายงานไวอยางนอยสาย 

งานละ ๓ ดาน 
           

๓. สมรรถนะท่ีจําเปนในงานของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 
๓.๑ สมรรถนะท่ีจําเปนในงานของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น จําแนกเปน ๓  

ประเภท ดังนี้ 
๓.๑.๑ สมรรถนะหลัก หมายถึง สมรรถนะท่ีขาราชการทุกประเภทและระดับตําแหนง 

จําเปนตองมีเพ่ือเปนการหลอหลอมใหเกิดพฤติกรรมและคานิยมท่ีพึงประสงครวมกัน ซ่ึงจะกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประชาชน สังคม และประเทศชาติประกอบดวย ๕ 
สมรรถนะ ดังนี้ 

๓.๑.๑.๑ การมุงผลสัมฤทธิ์ 
๓.๑.๑.๒ การยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม 
๓.๑.๑.๓ ความเขาใจในองคกรและระบบงาน 
๓.๑.๑.๔ การบริการเปนเลิศ 
๓.๑.๑.๕ การทํางานเปนทีม 

๓.๑.๒ สมรรถนะประจําผูบริหาร หมายถึง สมรรถนะท่ีขาราชการในตําแหนงประเภทบริหาร 
และอํานวยการ ซ่ึงตองกํากับดูแลทีมงานหรือผูใตบังคับบัญชาจําเปนตองมีในฐานะผูนําท่ีมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือนําทีมงานหรือผูใตบังคับบัญชาใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสทธิภาพและสอดคลองตาม
วัตถุประสงคขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบดวย ๔ สมรรถนะ ดังนี้ 

๓.๑.๒.๑ การเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง 
๓.๑.๒.๒ ความสามารถในการเปนผูนํา 
๓.๑.๒.๓ ความสามารถในการพัฒนาคน 
๓.๑.๒.๔ การคิดเชิงกลยุทธ 

๓.๑.๓ สมรรถนะประจําสายงาน หมายถึง สมรรถนะท่ีกําหนดเฉพาะสําหรับประเภทและ 
ระดับตําแหนงในสายงานตางๆเพ่ือสนับสนุนและสงเสริมใหขาราชการท่ีดํารงตําแหนงในสายงานนั้น สามารถ
ปฏิบัติภารกิจในหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบดวย 
๒๒ สมรรถนะ ดังนี้ 

๓.๑.๓.๑  การกํากับติดตามอยางสมํ่าเสมอ 
๓.๑.๓.๒  การแกไขปญหาอยางมืออาชีพ 
๓.๑.๓.๓  การแกปญหาและดําเนินการเชิงรุก 
๓.๑.๓.๔  การคนหาและการบริหารจัดการขอมูล 
๓.๑.๓.๕  การควบคุมและจัดการสถานการณอยางสรางสรรค 
๓.๑.๓.๖  การคิดวิเคราะห 
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๓.๑.๓.๗  การบริหารความเสี่ยง 
๓.๑.๓.๘  การบริหารทรัพยากร 
๓.๑.๓.๙  การมุงความปลอดภัยและการระวังภัย 
๓.๑.๓.๑๐ การยึดม่ันในหลักเกณฑ 
๓.๑.๓.๑๑ การวางแผนและการจัดการ 
๓.๑.๓.๑๒ การวิเคราะหและการบูรณาการ 
๓.๑.๓.๑๓ การสรางใหเกิดการมีสวนรวมทุกภาคสวน 
๓.๑.๓.๑๔ การสั่งสมความรูและความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ    
๓.๑.๓.๑๕ การใหความรูและการสรางสายสัมพันธ 
๓.๑.๓.๑๖ ความเขาใจผูอ่ืนและตอบสนองอยางสรางสรรค 
๓.๑.๓.๑๗ ความเขาใจพ้ืนท่ีและการเมืองทองถ่ิน 
๓.๑.๓.๑๘ ความคิดสรางสรรค 
๓.๑.๓.๑๙ ความละเอียดรอบคอบและความถูกตองของงาน 
๓.๑.๓.๒๐ จิตสํานึกและรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม 
๓.๑.๓.๒๑ ศิลปะการโนมนาวจูงใจ 
๓.๑.๓.๒๒ สรางสรรคเพ่ือประโยชนของทองถ่ิน 
๓.๒ การกําหนดสมรรถนะท่ีจําเปนประจําสายงานของขาราชการหรือพนักงานสวน 

ทองถิ่น มีดังนี้ 
๓.๒.๑ สมรรถนะหลัก ใหกําหนดเปนสมรรถนะท่ีจําเปนประจําสายงานในทุกประเภทและ 

ระดับตําแหนง ท้ัง ๕ สมรรถนะ 
 ๓.๒.๒ สมรรถนะประจําผูบริหาร ใหกําหนดเปนสมรรถนะท่ีจําเปนประจําสายงานใน 

ตําแหนงประเภท บริหารและอํานวยการ ท้ัง ๔ สมรรถนะ 
๓.๒.๓ สมรรถนะประจําสายงาน ใหกําหนดเปนสมรรถนะท่ีจําเปนประจําสายงานในทุก 

ประเภทและระดับ ตําแหนงไวอยางนอยสายงานละ ๓  สมรรถนะ 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน     

ประกาศ  ณ  วันท่ี   5   มกราคม   พ.ศ. 2560 
 
                                         พสิษฐ  ศรีสุข 
 

                    (นายพสิษฐ  ศรีสุข) 
                                                    นายกองคการบริหารสวนตําบลตาชี 
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