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ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๔)
โดยที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้มีการปรับปรุง
ระบบจําแนกตําแหน่งของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น มีมติในการประชุม
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ให้แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น เรื่ อ ง กํ า หนดมาตรฐานกลางการบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ฉบับลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้เพิ่มความดังต่อไปนี้ เป็นข้อ ๓/๑ ของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๔๔
“ข้อ ๓/๑ การสรรหาบุคคล การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตําแหน่ง การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
และเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้พิจารณาโดยคํานึงถึงความรู้
ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นตามบัญชีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นท้ายประกาศนี้”
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความดังต่อไปนี้เป็นข้อ ๔/๑ และข้อ ๔/๒ ของประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ฉบับลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔
“ข้อ ๔/๑ การกําหนดตําแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้มี ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้
(๑) ตําแหน่งประเภทบริหาร ได้แก่ ตําแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรองปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตําแหน่งที่เรียกชื่อ อย่างอื่น ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกําหนด
(๒) ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ได้แก่ ตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับฝ่าย ระดับส่วน
ระดับกอง ระดับสํานักในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตําแหน่งระดับที่เรียกชื่ออย่างอื่น ตามที่
คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกําหนด
(๓) ตําแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ตําแหน่งที่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกําหนด เพื่อปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ของตําแหน่งนั้น

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๓๖ ง

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

(๔) ตําแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ ตําแหน่งที่ไม่ใช่ตําแหน่งประเภทบริหาร ตําแหน่งประเภท
อํ า นวยการ และตํ า แหน่ ง ประเภทวิ ช าการ ตามมาตรฐานทั่ ว ไปที่ ค ณะกรรมการกลางข้ า ราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกําหนด เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ของตําแหน่งนั้น”
“ข้อ ๔/๒ ตําแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้มีระดับ ดังต่อไปนี้
(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) ตําแหน่งประเภททั่วไป
(ก) ระดับปฏิบัติงาน
(ข) ระดับชํานาญงาน
(ค) ระดับอาวุโส
การจัดพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตําแหน่งและระดับตําแหน่ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไป
ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกําหนด”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๕ การกําหนดมาตรฐานของตําแหน่งและอัตราตําแหน่ง ให้จําแนกตําแหน่งเป็นประเภท
และสายงานตามลักษณะงาน และจัดตําแหน่งในประเภทเดียวกันและสายงานเดียวกันที่คุณภาพของงาน
อยู่ ใ นระดั บ เดี ย วกั น โดยประมาณเป็ น กลุ่ ม เดี ย วกั น และระดั บ เดี ย วกั น โดยคํ า นึ ง ถึ ง ลั ก ษณะหน้ า ที่
ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน ความก้าวหน้าในสายงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นประกอบกับลักษณะ
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง มี ข นาดแตกต่ า งกั น ด้ ว ย ทั้ ง นี้ ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานทั่ ว ไปที่
คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกําหนด
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มาตรฐานทั่ วไปตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุชื่อ ตําแหน่งในสายงาน หน้า ที่ความรับ ผิดชอบหลั ก
คุณ สมบั ติเ ฉพาะสํ า หรั บตํ า แหน่ ง ความรู้ ทัก ษะ และสมรรถนะที่จํ า เป็ น ตามบั ญ ชีค วามรู้ ทั ก ษะ
และสมรรถนะที่จําเป็นท้ายประกาศนี้”
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ ของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๗ ให้มีการจัดประโยชน์ตอบแทนอื่นแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
ความมั่นคง สร้างขวัญและแรงจูงใจให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่
คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกําหนด”
ข้อ ๖ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคหนึ่ ง ของข้ อ ๑๔ ของประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น เรื่ อ ง กํ า หนดมาตรฐานกลางการบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ฉบับลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๔ การเลื่อนพนักงานส่วนท้องถิ่นขึ้นแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นให้พิจารณา
จากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ผลงาน ความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ คุณธรรมและจริยธรรม
ประวัติการปฏิบัติราชการ และการผ่านหลักสูตรอบรมตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นกําหนด โดยให้คํานึงถึงประโยชน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงจะได้รับ”
ข้อ ๗ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคสองของข้ อ ๑๘ ของประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น เรื่ อ ง กํ า หนดมาตรฐานกลางการบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ฉบับลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน
“การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในหลักเกณฑ์ให้มีคณะกรรมการขึ้นพิจารณา
โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการในการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกําหนด”
ข้อ ๘ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคสองของข้ อ ๒๐ ของประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น เรื่ อ ง กํ า หนดมาตรฐานกลางการบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ฉบับลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน
“การประเมินผลการปฏิบัติงานให้คํานึงถึงระบบการบริหารผลงานที่เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงาน
รายบุคคลไปสู่ผลการปฏิบัติงานระดับองค์กร คุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของงานที่ได้ปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและจริยธรรม
ตลอดจนการรักษาวินัยที่เหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยจัดทําการประเมินอย่างน้อยปีละ
๒ ครั้ง และเปิดโอกาสให้ผู้ถูกประเมินชี้แจงหรือขอคําปรึกษาด้วย”

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๓๖ ง

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ข้อ ๙ ในระหว่างที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ยังมิได้จัดทํา
มาตรฐานทั่วไปตามประกาศนี้ ให้บรรดามาตรฐานทั่วไปที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้คงมี
ผลบังคับใช้ต่อไป จนกว่าจะมีการแก้ไขให้เป็นไปตามประกาศนี้
ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดําเนินการจัดทํามาตรฐานทั่วไป
ตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ปริญญา นาคฉัตรีย์
ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

บัญชีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็น
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
------------------------------------------๑. ความรู้ที่จําเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
๑.๑ ความรู้ที่จําเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีจํานวน ๒๑ ด้าน ดังนี้
๑.๑.๑ ความรู้ที่จําเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
๑.๑.๒ ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
๑.๑.๓ ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑.๑.๔ ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
๑.๑.๕ ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
๑.๑.๖ ความรู้เรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
๑.๑.๗ ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล
๑.๑.๘ ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
๑.๑.๙ ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA), การประเมิน
ผลกระทบทางสุขภาพ (HIA), ฯลฯ
๑.๑.๑๐ ความรู้เรื่องการทํางบการเงินและงบประมาณ
๑.๑.๑๑ ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
๑.๑.๑๒ ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง
๑.๑.๑๓ ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี
๑.๑.๑๔ ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ
๑.๑.๑๕ ความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล
๑.๑.๑๖ ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร
๑.๑.๑๗ ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
๑.๑.๑๘ ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพื้นที่
๑.๑.๑๙ ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
๑.๑.๒๐ ความรู้เรื่องการบริหารจัดการฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) และเน็ตเวิร์ก
(Network)
๑.๑.๒๑ ความรู้เรื่องบรรณารักษ์
๑.๒ การกําหนดความรู้ที่จําเป็นประจําสายงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีดังนี้
๑.๒.๑ สายงานในตํ าแหน่งประเภทบริหาร ให้กําหนดความรู้ ที่จําเป็นประจําสายงานไว้อย่ างน้อย
สายงานละ ๗ ด้าน
๑.๒.๒ สายงานในตําแหน่งประเภทอํานวยการ ให้กําหนดความรู้ที่จําเป็นประจําสายงานไว้อย่างน้อย
สายงานละ ๗ ด้าน
๑.๒.๓ สายงานในตําแหน่งประเภทวิชาการ ให้กําหนดความรู้ที่จําเป็นประจําสายงานไว้อย่างน้อยสายงานละ ๕ ด้าน
๑.๒.๔ สายงานในตําแหน่งประเภททั่วไป ให้กําหนดความรู้ที่จําเป็นประจําสายงานไว้อย่างน้อยสายงานละ ๓ ด้าน
๑.๓ การกําหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ที่จําเป็นในงานของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
กําหนด
/๒. ทักษะ...

-๒๒. ทักษะที่จําเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
๒.๑ ทักษะที่จําเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีจํานวน ๙ ด้าน ดังนี้
๒.๑.๑ ทักษะการบริหารข้อมูล
๒.๑.๒ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
๒.๑.๓ ทักษะการประสานงาน
๒.๑.๔ ทักษะในการสืบสวน
๒.๑.๕ ทักษะการบริหารโครงการ
๒.๑.๖ ทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอ และถ่ายทอดความรู้
๒.๑.๗ ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
๒.๑.๘ ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
๒.๑.๙ ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
๒.๒ การกําหนดทักษะที่จําเป็นประจําสายงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีดังนี้
๒.๒.๑ สายงานในตําแหน่งประเภทบริหาร ให้กําหนดทักษะที่จําเป็นประจําสายงานไว้ อย่างน้อย
สายงานละ ๔ ด้าน
๒.๒.๒ สายงานในตําแหน่งประเภทอํานวยการ ให้กําหนดทักษะที่จําเป็นประจําสายงานไว้อย่างน้อย
สายงานละ ๔ ด้าน
๒.๒.๓ สายงานในตําแหน่งประเภทวิชาการ ให้กําหนดทักษะที่จําเป็นประจําสายงานไว้อย่างน้อยสายงานละ ๓ ด้าน
๒.๒.๔ สายงานในตําแหน่งประเภททั่วไป ให้กําหนดทักษะที่จําเป็นประจําสายงานไว้อย่างน้อยสายงานละ ๓ ด้าน
๒.๓ การกําหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะที่จําเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกําหนด
๓. สมรรถนะที่จําเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
๓.๑ สมรรถนะที่จําเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จําแนกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้
๓.๑.๑ สมรรถนะหลัก หมายถึง สมรรถนะที่ข้าราชการทุกประเภทและระดับตําแหน่งจําเป็นต้องมี
เพื่อเป็นการหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ร่วมกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน สังคม และประเทศชาติ ประกอบด้วย ๕ สมรรถนะ ดังนี้
๓.๑.๑.๑ การมุ่งผลสัมฤทธิ์
๓.๑.๑.๒ การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
๓.๑.๑.๓ ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
๓.๑.๑.๔ การบริการเป็นเลิศ
๓.๑.๑.๕ การทํางานเป็นทีม
๓.๑.๒ สมรรถนะประจํ า ผู้ บ ริ ห าร หมายถึ ง สมรรถนะที่ ข้ า ราชการในตํ า แหน่ ง ประเภทบริ ห าร
และอํา นวยการ ซึ่ ง ต้ อ งกํ า กับ ดู แ ลที ม งานหรื อ ผู้ ใ ต้ บั งคั บ บั ญ ชาจํ า เป็ นต้ อ งมี ใ นฐานะผู้ นํ าที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เพื่อนําทีมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามวัตถุประสงค์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ๔ สมรรถนะ ดังนี้
๓.๑.๒.๑ การเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลง
๓.๑.๒.๒ ความสามารถในการเป็นผู้นํา
๓.๑.๒.๓ ความสามารถในการพัฒนาคน
๓.๑.๒.๔ การคิดเชิงกลยุทธ์
/๓.๑.๓ สมรรถนะ...

-๓๓.๑.๓ สมรรถนะประจําสายงาน หมายถึง สมรรถนะที่กําหนดเฉพาะสําหรับประเภทและระดับตําแหน่ง
ในสายงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งในสายงานนั้น สามารถปฏิบัติภารกิจในหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ๒๒ สมรรถนะ ดังนี้
๓.๑.๓.๑ การกํากับติดตามอย่างสม่ําเสมอ
๓.๑.๓.๒ การแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ
๓.๑.๓.๓ การแก้ปัญหาและดําเนินการเชิงรุก
๓.๑.๓.๔ การค้นหาและการบริหารจัดการข้อมูล
๓.๑.๓.๕ การควบคุมและจัดการสถานการณ์อย่างสร้างสรรค์
๓.๑.๓.๖ การคิดวิเคราะห์
๓.๑.๓.๗ การบริหารความเสี่ยง
๓.๑.๓.๘ การบริหารทรัพยากร
๓.๑.๓.๙ การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย
๓.๑.๓.๑๐ การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
๓.๑.๓.๑๑ การวางแผนและการจัดการ
๓.๑.๓.๑๒ การวิเคราะห์และการบูรณาการ
๓.๑.๓.๑๓ การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
๓.๑.๓.๑๔ การสั่งสมความรูแ้ ละความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
๓.๑.๓.๑๕ การให้ความรู้และการสร้างสายสัมพันธ์
๓.๑.๓.๑๖ ความเข้าใจผู้อื่นและตอบสนองอย่างสร้างสรรค์
๓.๑.๓.๑๗ ความเข้าใจพื้นทีแ่ ละการเมืองท้องถิ่น
๓.๑.๓.๑๘ ความคิดสร้างสรรค์
๓.๑.๓.๑๙ ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
๓.๑.๓.๒๐ จิตสํานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
๓.๑.๓.๒๑ ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ
๓.๑.๓.๒๒ สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น
๓.๒ การกําหนดสมรรถนะที่จําเป็นประจําสายงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีดังนี้
๓.๒.๑ สมรรถนะหลัก ให้กําหนดเป็นสมรรถนะที่จําเป็นประจําสายงานในทุกประเภทและระดับตําแหน่ง
ทั้ง ๕ สมรรถนะ
๓.๒.๒ สมรรถนะประจําผู้บริหาร ให้กําหนดเป็นสมรรถนะที่จําเป็นประจําสายงานในตําแหน่งประเภท
บริหารและอํานวยการ ทั้ง ๔ สมรรถนะ
๓.๒.๓ สมรรถนะประจําสายงาน ให้กําหนดเป็นสมรรถนะที่จําเป็นประจําสายงานในทุกประเภทและระดับ
ตําแหน่งไว้อย่างน้อยสายงานละ ๓ สมรรถนะ
๓.๓ การกําหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสมรรถนะที่จําเป็นในงานของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
กําหนด
-------------------------------------------

