
พระราชบญัญัติระเบยีบขาราชการพลเรือน ฉบบัใหม    
พ.ศ.2551

กองกองการการเจาหนาที่เจาหนาที่
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น



ระดับ 11

ระดับ 10

ระดับ 9
ระดับ 8

ระดับ 7

ระดับ 3-5 หรือ 6
ระดับ 2-4 หรือ 5
ระดับ 1-3 หรือ 4

เชี่ยวชาญ

ทรงคุณวฒุิ

ปฏิบัติการ

ชํานาญการ

ชํานาญการ
พิเศษ

ทกัษะพิเศษ

ปฏิบัติงาน

ระดับอาวุโส

ชํานาญงาน

ระดับตน

ระดับสูง

ระดับตน

ระดับสูง

เปรียบเทียบโครงสรางชั้นงานและประเภทตําแหนง ...
เดิม ใหม

วิชาการ อํานวยการ บริหารทั่วไป

• จาํแนกกลุมตําแหนงเปน 4 ประเภท อสิระจากกัน
• แตละกลุมมี 2-5 ระดับ แตกตางกันตามคางาน

และโครงสรางการทาํงานในองคกร
• มีบัญชีเงนิเดอืนพืน้ฐานแยกแตละกลุม 
• กําหนดชือ่เรยีกระดบัตําแหนงแทนตัวเลข

• จาํแนกเปน 11 ระดบั สําหรบัทุกตําแหนง
• มีบัญชีเงนิเดอืนเดยีว



เปรียบเทียบระหวางระบบเดิมและระบบใหม

•ระบบจํ าแนกตํ าแหนงมีความไม ชัด เจนมีหลาย         
สายงานทํางานซ้ําซอนกัน และบางสายงานที่มีหนาที่
หลากหลาย

•มีการรวบระดับงานที่มีผลสัมฤทธิ์ของงานใกลเคียงกันเขาไว
ดวยกัน กําหนดหนาที่รับผิดชอบหลักที่ชัดเจนขึ้นในแตละระดับ    
ทําใหขาราชการรูวาควรปฏิบัติงานและพัฒนาตนเองอยางไรจึงจะ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่องคกรคาดหวังและเปนประโยชนสูงสุดกับ 
องคกร

ระบบเดมิ ระบบใหม

เสนทางกาวหนาของราชการสวนใหญกาวหนาอยูใน   
สายงานของตน การสั่งสมความรูจึงจํากัดเฉพาะใน     
สายงานของตน 

เสนทางก าวหน ามีความยืดหยุนและอาจข ามสายงานได    
จึงเปดโอกาสใหสะสมความรูและเปดโลกทัศนใหมไดกวางขวาง
ขึ้นกวาเดิม
เสนทางก าวหนาของราชการขึ้นอยู กับทักษะ ความรู และ 
competency และมีความยืดหยุนสูงจึงสงเสริมและ
สนับสนุนใหขาราชการพัฒนาตนเองเนื่องจากมีความชัดเจนวา
ควรพัฒนาตนเองเชนไรและอยางไรจึง เหมาะสมกับสิ่ งที่    
องคกรคาดหวัง

การโอนยายระหวางสายงานสามารถกระทําไดแตตองผานการ
พิจารณาความรู ทักษะ และ competencies เ พื่อให    
มั่นใจวาเหมาะสมกับตําแหนงงาน

การโอนยายในสายงานเดียวกันแตลักษณะงานตางกัน
ออกไปสามารถทําไดทันทีโดยไมประเมินและพิจารณา  
ถึงศักยภาพของผูดํารงตําแหนง



โครงสรางชั้นงานและ
ประเภทตําแหนงใหม

ประเภทวิชาการ 
(K) 

Knowledge worker

ทรงคุณวุฒิ (K5) 
(ระดับ 10-11 เดมิ)

ชํานาญการ (K2)   
(ระดับ 6-7 เดิม)

เชี่ยวชาญ (K4)   
(ระดับ 9 เดิม)

ชํานาญการพิเศษ (K3)   
(ระดับ 8 เดิม )

ปฏิบัติการ (K1)   
(ระดับ 3-5 เดิม)

มี 5 ระดับ                      
เปนสายงานที่เริ่มตนจาก

ระดับ 3

ทักษะพิเศษ (O4) 
(ระดับ 8 เดิม)

ประเภททั่วไป 
(O) 

Operational 
worker

ปฏิบัติงาน (O1)   
(ระดับ 1-4 เดิม)

อาวุโส (O3)   
(ระดับ 7 เดิม)

ชํานาญงาน (O2)   
(ระดับ 5-6 ) สูง (M2)                    

(ผอ.สํานัก)

สูง (SES2)               
(ปลัดกระทรวง      

รองปลัดกระทรวง   
อธิบดีหรือเทียบเทา)

ประเภทอํานวยการ 
(M)                      

Middle Manager

ประเภทบริหาร    
(SES) 
Senior 

Excecutive
Service

ตน (M1)                 
(ผอ.กอง)

ตน (SES1)             
(รองอธิบดี             

หรือเทยีบเทา)

มี 4 ระดับ                      
เปนสายงานที่เริ่มตนจาก

ระดับ 1,2 เดิม
มี 2 ระดับ มี 2 ระดับ



คําอธิบายประเภทและระดับตําแหนงที่ปรับปรุงใหม ...

ประเภทบริหาร  (SES-Senior Excecutive Service) 
ตําแหนงหัวหนาสวนราชการและรองหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวง ทบวง กรม และ
ตําแหนงอื่นที่ ก.พ. กําหนดเปนตําแหนงประเภทบริหาร จําแนกระดับตามลําดับความสําคญั
ของตําแหนงเปน 2 ระดับ 

- ระดับสูง  ไดแก ตําแหนงปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง อธิบดีหรือเทยีบเทา
- ระดับตน ไดแก ตําแหนงรองอธิบดีหรือเทยีบเทา

ประเภทอํานวยการ (M-Middle Manager) 
ตําแหนงหัวหนาสวนราชการที่ต่ํากวาระดับกรม และตําแหนงอื่นที่ ก.พ. กําหนด จําแนก
ระดับตําแหนงตามความรับผิดชอบเปน 2 ระดับ

- ระดับสูง  เทียบเทาตําแหนง ผูอํานวยการสํานัก (ระดับ 9 บส.)
- ระดับตน เทียบเทาตําแหนง ผูอํานวยการกอง  (ระดับ 8 บก.)



ประเภทวิชาการ (K-Knowledge worker)
สายงานที่อยูภายใตประเภทตําแหนงนี้      
- เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป                        
- เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
- นิติกร              
- บุคลากร                                                     
- เจาพนักงานปกครอง                                 
- นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล                        
- นักวิชาการศึกษา                                       
- นักวิชาการคลัง                                          
- เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน                       
- นักวิชาการเงินและบัญชี                           
- นักวิชาการพัสดุ                                         
- นักวิชาการเผยแพรประชาสัมพันธ           
- นักวิชาการคอมพิวเตอร

ทรงคุณวุฒิ (K5) 
(ระดับ 10-11 เดมิ)
เชี่ยวชาญ (K4)   
(ระดับ 9 เดิม)

ชํานาญการพิเศษ (K3)   
(ระดับ 8 เดิม )

ชํานาญ (K2)   
(ระดับ 6-7 เดิม)
ปฏิบัติการ (K1)   
(ระดับ 3-5 เดิม)

- ตําแหนงที่จําเปนตองใชผูสําเร็จปริญญาทางวิชาการตามที่ ก.พ. กําหนดปฏิบัติงานในหนาที่  
ของตําแหนงนั้น มี 5 ระดับ 



ประเภททั่วไป (O-Operational worker)

ทักษะพิเศษ (O4) 
(ระดับ 8 เดิม) สายงานที่อยูภายใตประเภทตําแหนงนี้        

- เจาหนาที่ปกครอง                                       
- เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
- เจาหนาที่การเงินและบัญชี                         
- เจาหนาที่พัสดุ 
- เจาพนักงานธุรการ                                     
- เจาหนาที่บันทึกขอมูล                                
- นายชางศิลป                                               
- เจาหนาที่เครื่องคอมพิวเตอร

อาวุโส (O3)   
(ระดับ 7 เดิม)

ปฏิบัติงาน (O1)   
(ระดับ 1-4 เดิม)

ชํานาญงาน (O2)   
(ระดับ 5-6 )

- ตําแหนงที่ไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตามที่ ก.พ.กําหนดใหปฏิบัติงาน 
ใน หนาที่ของตําแหนงนั้น และไมใชตําแหนงประเภทอํานวยการและประเภทบริหารเปน
ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานสนับสนุน งานปฏิบัติการของสวนราชการ งานที่ตองใชทักษะ
เฉพาะ มี 4 ระดับ 



แบบแผนความกาวหนาในอาชีพ ...
ประเภทบริหาร

•อายุงาน
•บรรลุ KPIs 3 ปติดตอกัน
•ความรู/ทักษะทีต่องการ
•สมรรถนะที่ตองการ

ระดับปฏิบัตกิารระดับปฏิบัตกิาร ฿฿

ระดับชํานาญการระดับชํานาญการ ฿฿

ชํานาญการพิเศษชํานาญการพิเศษ ฿฿

ระดับเชี่ยวชาญระดับเชี่ยวชาญ ฿฿

ระดับทรงคณุวุฒิระดับทรงคณุวุฒิ ฿฿

•วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
•อายุงาน
•ความรู/ทักษะทีต่องการ
•สมรรถนะที่ตองการ

ระดับตนระดับตน ฿฿
ระดับสูงระดับสูง ฿฿

ระดับปฏิบัตงิานระดับปฏิบัตงิาน ฿฿

ระดับชํานาญงานระดับชํานาญงาน ฿฿

ระดับอาวุโสระดับอาวุโส ฿฿

ระดับทักษะพิเศษระดับทักษะพิเศษ ฿฿ ประเภทวิชาการปร
ะเภ

ทท
ั่วไ
ป

•อายุงาน
•ความรู/ทักษะทีต่องการ
•สมรรถนะที่ตองการ

ระดับตนระดับตน ฿฿
ระดับสูงระดับสูง ฿฿

ประเภทอํานวยการ



การเลื่อนระดับตําแหนง ...

เลือ่นระดับภายในกลุมประเภทตําแหนงเดียวกัน (ตัวอยาง)

เกณฑการเลื่อนระดับ

เชีย่วชาญ

ทรงคุณวุฒิ

ระดับปฏิบัติการ

ชํานาญการ

ชํานาญการพิเศษ

•  ระดับหนาที่ความรับผิดชอบหลักของผูปฏิบัติงานถึงเกณฑที่
กําหนดไวสําหรับตําแหนงเปาหมาย

•  ระดับความรูที่จําเปนในงานของตําแหนงเปาหมาย
•  ระดับทักษะที่จําเปนในงานของตําแหนงเปาหมาย ไดแก

- การใชคอมพิวเตอร
- การใชภาษาอังกฤษ
- การคํานวณ
- การบริหารจัดการฐานขอมูล

•  ระดับสมรรถนะ (Competency) ที่จําเปนในงานของ
ตาํแหนงเปาหมาย

•  ประสบการณในงานที่เกี่ยวของกับตําแหนงเปาหมาย

ประเภทวิชาการ



สายงาน เจาพนักงานปกครอง  ระดับ  ปฏิบัติการ (K1)
กลุมงาน  การปกครอง
1. หนาที่รับผิดชอบหลัก
1.1 ดานปฏิบัติการ/งานเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
(Operation/Expertise)
1.1.1 ปฏิบัติงานในฐานะเจาหนาที่สงเสริมการปกครองทองถิ่น    
ในระดับอําเภอหรือระดับจังหวัดทําหนาที่พิจารณาทําความเห็น 
สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบ 
คําสั่งตางๆ ที่เกี่ยวของกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและใหการ
อํานวยการ แกนายอําเภอและผูวาราชการจังหวัดในการปฏิบัติ
หนาที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.1.2 ใหคําแนะนําดานการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา 
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆที่เกี่ยวกับงานในหนาที่ ในประเด็น
ที่มีความซับซอน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ระดับ
รองลงมา 

ฯลฯ
1.2 ดานวางแผน  (Planning)
1.2.1 จัดระบบและวางแผนในการสงเสริม  สนับสนุนองคกร          
ปกครองสวนทองถิ่นในดานการบริหารงานบุคคล  การจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นและการเงิน การคลัง การงบประมาณของ
องคกร      ปกครองสวนทองถิ่น
1.2.2 ศึกษา วิเคราะห ติดตาม ประเมินผล การดําเนินการของ         
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ฯลฯ

การจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนง (แบบใหม)
1.3 ดานการประสานงาน (Communication and 
Cooperation)
1.3.1 ประสานงานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือสวน          
ราชการตางๆ ที่มีภารกิจที่เกี่ยวของกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ อาทิ
เชน การประสานองคกรกลางดานการบริหารงานบุคคลทองถิ่น      
ทุกรูปแบบ ทั้งในและนอกเขตจังหวัด การประสานงานโครงการ 
เพื่อขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจดานโครงสรางพื้นฐานหรือ           
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจอื่นๆ  และการพัฒนา รายไดขององคกร           
ปกครองสวนทองถิ่น 

ฯลฯ
1.4 ดานการบริการ (Service)
1.4.1 นิเทศและใหคําปรึกษา แนะนํา กําหนดแนวทางและแกไข
ปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานตางๆ ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใหถูกตองเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและ
หลักเกณฑที่กําหนด ตลอดจนอบรม สัมมนา เกี่ยวกับการบริหาร 
จัดการดานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหแกเจาหนาที่    
ที่เกี่ยวของ 

ฯลฯ

มีมี  44  ดานดาน

K 1



การจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนง (แบบใหม) ตอ K 1

3. สมรรถนะที่จําเปนในงาน
(3.1) สมรรถนะหลัก 
3.1.1 การมุงผลสัมฤทธิ์ ระดับ 1
3.1.2 การบริการที่ดี ระดับ 2
3.1.3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับ 1
3.1.4 จริยธรรม ระดับ 1 
3.1.5 ความรวมแรงรวมใจ ระดับ 1
(3.2) สมรรถนะประจํากลุมงาน
3.2.1 ความคิดริเริ่มสรางสรรค ระดับ 1
3.2.2 ศิลปะการสื่อสารจูงใจ ระดับ 1
3.2.3 ความเขาใจองคกรและระบบราชการ ระดับ 1

                       สายงาน เจาพนักงานปกครอง ระดับ  ปฏิบัติการ (K1)                    
กลุมงาน  การปกครอง
2. วุฒิการศึกษา ทักษะ และประสบการณที่จําเปนในงาน
(2.1) วุฒิการศึกษาที่จําเปนในงาน
2.1.1 ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ในสาขา           
วิชาการที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับ       
หนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2.1.2 มีความรูที่จําเปนในการปฏบิัติงาน ระดับ 2
2.1.3 มีความรูเกี่ยวกับกฎหมาย กฎและระเบียบของ             
ทางราชการ ระดับ 2
(2.2) ทักษะที่จําเปนในงาน
2.2.1 ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับที่ 2
2.2.2 ทักษะการใชภาษาอังกฤษ ระดับที่ 2
2.2.3 ทักษะการบรหิารขอมลูและจัดการ ระดับที่ 2
2.2.4 ทักษะการคํานวณ ระดับที่ 2
(2.3) ประสบการณที่จําเปนในงาน
2.3.1 ระดับแรกเขาไมจําเปนตองมีประสบการณมากอน



สายงาน เจาพนักงานปกครอง  ระดับ  ชํานาญการ (K2)                                           
กลุมงาน  การปกครอง
1. หนาที่รับผิดชอบหลัก
1.1 ดานปฏิบัติการ/งานเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
(Operation/Expertise)
1.1.1 ปฏิบัติงานในฐานะเจาหนาที่สงเสริมการปกครองทองถิ่น    
ในระดับอําเภอหรือระดับจังหวัดทําหนาที่พิจารณาทําความเห็น 
สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบ 
คําสั่งตางๆ ที่เกี่ยวของกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและใหการ
อํานวยการ แกนายอําเภอและผูวาราชการจังหวัดในการปฏิบัติ
หนาที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.1.2 ใหคําแนะนําดานการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา 
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆที่เกี่ยวกับงานในหนาที่ ในประเด็น
ที่มีความซับซอน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ระดับ
รองลงมา 

ฯลฯ
1.2 ดานวางแผน  (Planning)
1.2.1 จัดระบบและวางแผนในการสงเสริม  สนับสนุนองคกร          
ปกครองสวนทองถิ่นในดานการบริหารงานบุคคล  การจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นและการเงิน การคลัง การงบประมาณของ
องคกร      ปกครองสวนทองถิ่น
1.2.2 ศึกษา วิเคราะห ติดตาม ประเมินผล การดําเนินการของ         
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ฯลฯ

การจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนง (แบบใหม)
1.3 ดานการประสานงาน (Communication and 
Cooperation)
1.3.1 ประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกัน หรือสวน
ราชการต า งๆ  ที่ เ กี่ ยวของ  ในเ รื่องที่ มี ความซับซอนหรือ
ละเอียดออน เพื่อใหเกิดความสะดวกราบรื่นในการปฏิบัติงานของ
หนวยงานและเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไว 

ฯลฯ
1.4 ดานการบริการ (Service)
1.4.1 สงเสริมและเผยแพรงานวิชาการที่เกี่ยวของในรูปแบบตางๆ 
เพื่อให เ กิดการเรียนรูรวมกันของขาราชการในองคกร  และ
เสริมสรางประสิทธิภาพในการทํางานใหบริการประชาชน ภารกิจ
การรักษาความสงบเรียบรอย การอํานวยความยุติธรรม ภารกิจ
ดานการสงเสริมการปกครองทองถิ่นและภารกิจอื่นๆ 
1.4.2 กํากับดูแลเรื่องรองเรียน ใหคําปรึกษา แนะนํา ดานกฎหมาย
การอํานวยความเปนธรรม  ใหแกประชาชน  ตรวจสอบเรื่อง
รองเรียนขอความเปนธรรม เพื่อนําเสนอผูบังคับบัญชาประกอบ         
การตัดสินใจเพื่ออํานวยความเปนธรรมใหแกประชาชน รวมทั้งของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานการทุจริตเพื่อใหเกิดความโปรงใส
ในการบริหารงานในทุกดาน 

ฯลฯ

มีมี  44  ดานดาน

K 2



การจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนง (แบบใหม) ตอ K 2

3. สมรรถนะที่จําเปนในงาน
(3.1) สมรรถนะหลัก 
3.1.1 การมุงผลสัมฤทธิ์ ระดับ 2
3.1.2 การบริการที่ดี ระดับ 3
3.1.3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับ 2
3.1.4 จริยธรรม ระดับ 2
3.1.5 ความรวมแรงรวมใจ ระดับ 2
(3.2) สมรรถนะประจํากลุมงาน
3.2.1 ความคิดริเริ่มสรางสรรค ระดับ 2
3.2.2 ศิลปะการสื่อสารจูงใจ ระดับ 2
3.2.3 ความเขาใจองคกรและระบบราชการ ระดับ 2

                       สายงาน เจาพนักงานปกครอง ระดับ  ชํานาญการ (K2)                    
กลุมงาน  การปกครอง
2. วุฒิการศึกษา ทักษะ และประสบการณที่จําเปนในงาน
(2.1) วุฒิการศึกษาที่จําเปนในงาน
2.1.1 ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ในสาขา           
วิชาการที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับ       
หนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2.1.2 มีความรูที่จําเปนในการปฏบิัติงาน ระดับ 3
2.1.3 มีความรูเกี่ยวกับกฎหมาย กฎและระเบียบของ             
ทางราชการ ระดับ 3
(2.2) ทักษะที่จําเปนในงาน
2.2.1 ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับที่ 3
2.2.2 ทักษะการใชภาษาอังกฤษ ระดับที่ 2
2.2.3 ทักษะการบรหิารขอมลูและจัดการ ระดับที่ 3
2.2.4 ทักษะการคํานวณ ระดับที่ 2
(2.3) ประสบการณที่จําเปนในงาน
2.3.1 ระดับแรกเขาไมจําเปนตองมีประสบการณมากอน



การยายเปลี่ยนกลุมประเภทตําแหนง ...

เปลี่ยนกลุมประเภทตําแหนง  (ตัวอยาง)
เกณฑการยายกลุม

ประเภท                
ทั่วไป

(O)

•  ระดับความรู/ทกัษะ/สมรรถนะที่จําเปนในงานของ
ตําแหนงเปาหมาย    

•  ประสบการณในงานที่เกี่ยวของกับตําแหนงเปาหมาย
•  ผลการปฏิบัติงานกอนเปลี่ยนตําแหนง
•  หนาที่ความรับผิดชอบหลักของตําแหนงใหมและ
ตําแหนงเดิมควรมีลักษณะเนื้องานใกลเคียงกัน
ผูปฏิบัติงานสามารถประยุกตใชความรู ทักษะ หรือ
ประสบการณ

ประเภท                
วิชาการ/

วิชาชีพเฉพาะ

(K)



การจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนง (แบบใหม) O 1

สายงาน เจาหนาที่ปกครอง  ระดับ  ปฏิบัติงาน (O1)                                           
กลุมงาน  เอกสารราชการและทะเบียน
1. หนาที่รับผิดชอบหลัก
1.1 ดานปฏิบัติการ

1.1.1 ปฏิบัติงานในฐานะเจาหนาที่สงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นหรือผูชวย  นักการปกครองทั้งในระดับอําเภอหรือระดับ
จังหวดัในการใหความชวยเหลือสนับสนุน    องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใหปฏิบัติไปตามกฎหมายที่กําหนดไว เชน การปฏิบัติงาน 
ดาน การบริหารงานบุคคล การพัฒนาและสงเสริมการบริหารงาน         
ทองถิ่น การดําเนินการทางวินัย เรื่องราวรองทุกขที่เกี่ยวของกับ
องคปกครองสวนทองถิน่

1.1.2  ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับ การปองกันและรักษา
ความสงบ การปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย การพัฒนาสงเสริมอาชีพ 
เพื่อใหหนวยงานเหลานั้น เขามาเผยแพรความรู และฝกอบรมใหกับ
ประชาชนหรืออาสาสมัครในทองถิ่น รวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ฯลฯ

1.2 ดานการบริการ 
1.2.1 ใหคําแนะนําปรึกษาแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาในการปฏิบัติ
หนาที่และองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อชวยใหดําเนินงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

1.2.2 รับเรื่องราวรองทุกขหรือเรื่องราวความเดือดรอนของ
ประชาชนทีม่ีตอ องคกรปกครอง สวนทองถิ่น หรือหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของเพื่อเสนอผูบังคับบัญชา หรือหนวยงานที่เกี่ยวของให            
ดําเนินการแกไขและดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของตอไป 

ฯลฯ



การจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนง (แบบใหม) ตอ O 1

3. สมรรถนะที่จําเปนในงาน
(3.1) สมรรถนะหลัก 
3.1.1 การมุงผลสัมฤทธิ์ ระดับ 1
3.1.2 การบริการที่ดี ระดับ 1
3.1.3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับ 1
3.1.4 จริยธรรม ระดับ 1 
3.1.5 ความรวมแรงรวมใจ ระดับ 1
(3.2) สมรรถนะประจํากลุมงาน
3.2.1 ความคิดริเริ่มสรางสรรค ระดับ 0
3.2.2 ศิลปะการสื่อสารจูงใจ ระดับ 0
3.2.3 ความเขาใจองคกรและระบบราชการ ระดับ 0

                สายงาน เจาหนาที่ปกครอง  ระดับ  ปฏบิัติงาน (O1)             
กลุมงาน เอกสารราชการและทะเบียน
2. วุฒิการศึกษา ทักษะ และประสบการณที่จําเปนในงาน
(2.1) วุฒิการศึกษาที่จําเปนในงาน
2.1.1 ไดรับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.6) หรือไดรับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมตอนปลายสาย
อาชีพหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ            
ภาษาตางประเทศ หรือทางอื่นที่ ก.พ. กาํหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงนี้ได 
2.1.2 มีความรูที่จําเปนในการปฏบิัติงาน ระดับ 1
2.1.3 มีความรูเกี่ยวกับกฎหมาย กฎและระเบียบของ             
ทางราชการ ระดับ 1
(2.2) ทักษะที่จําเปนในงาน
2.2.1 ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับที่ 1
2.2.2 ทักษะการใชภาษาอังกฤษ ระดับที่ 1
2.2.3 ทักษะการบรหิารขอมลูและจัดการ ระดับที่ 1
2.2.4 ทักษะการคํานวณ ระดับที่ 1
(2.3) ประสบการณที่จําเปนในงาน
2.3.1 ระดับแรกเขาไมจําเปนตองมีประสบการณมากอน



สายงาน เจาพนักงานปกครอง  ระดับ  ปฏิบัติการ (K1)                                           
กลุมงาน  การปกครอง
1. หนาที่รับผิดชอบหลัก
1.1 ดานปฏิบัติการ/งานเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
(Operation/Expertise)
1.1.1 ปฏิบัติงานในฐานะเจาหนาที่สงเสริมการปกครองทองถิ่น    
ในระดับอําเภอหรือระดับจังหวัดทําหนาที่พิจารณาทําความเห็น 
สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบ 
คําสั่งตางๆ ที่เกี่ยวของกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและใหการ
อํานวยการ แกนายอําเภอและผูวาราชการจังหวัดในการปฏิบัติ
หนาที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.1.2 ใหคําแนะนําดานการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา 
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆที่เกี่ยวกับงานในหนาที่ ในประเด็น
ที่มีความซับซอน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ระดับ
รองลงมา 

ฯลฯ
1.2 ดานวางแผน  (Planning)
1.2.1 จัดระบบและวางแผนในการสงเสริม  สนับสนุนองคกร          
ปกครองสวนทองถิ่นในดานการบริหารงานบุคคล  การจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นและการเงิน การคลัง การงบประมาณของ
องคกร      ปกครองสวนทองถิ่น
1.2.2 ศึกษา วิเคราะห ติดตาม ประเมินผล การดําเนินการของ         
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ฯลฯ

การจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนง (แบบใหม)
1.3 ดานการประสานงาน (Communication and 
Cooperation)
1.3.1 ประสานงานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือสวน          
ราชการตางๆ ที่มีภารกิจที่เกี่ยวของกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ อาทิ
เชน การประสานองคกรกลางดานการบริหารงานบุคคลทองถิ่น      
ทุกรูปแบบ ทั้งในและนอกเขตจังหวัด การประสานงานโครงการ 
เพื่อขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจดานโครงสรางพื้นฐานหรือ           
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจอื่นๆ  และการพัฒนา รายไดขององคกร           
ปกครองสวนทองถิ่น 

ฯลฯ
1.4 ดานการบริการ (Service)
1.4.1 นิเทศและใหคําปรึกษา แนะนํา กําหนดแนวทางและแกไข
ปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานตางๆ ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใหถูกตองเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและ
หลักเกณฑที่กําหนด ตลอดจนอบรม สัมมนา เกี่ยวกับการบริหาร 
จัดการดานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหแกเจาหนาที่    
ที่เกี่ยวของ 

ฯลฯ

มีมี  44  ดานดาน

K 1



การจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนง (แบบใหม) ตอ K 1

3. สมรรถนะที่จําเปนในงาน
(3.1) สมรรถนะหลัก 
3.1.1 การมุงผลสัมฤทธิ์ ระดับ 1
3.1.2 การบริการที่ดี ระดับ 2
3.1.3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับ 1
3.1.4 จริยธรรม ระดับ 1 
3.1.5 ความรวมแรงรวมใจ ระดับ 1
(3.2) สมรรถนะประจํากลุมงาน
3.2.1 ความคิดริเริ่มสรางสรรค ระดับ 1
3.2.2 ศิลปะการสื่อสารจูงใจ ระดับ 1
3.2.3 ความเขาใจองคกรและระบบราชการ ระดับ 1

                       สายงาน เจาพนักงานปกครอง ระดับ  ปฏิบัติการ (K1)                    
กลุมงาน  การปกครอง
2. วุฒิการศึกษา ทักษะ และประสบการณที่จําเปนในงาน
(2.1) วุฒิการศึกษาที่จําเปนในงาน
2.1.1 ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ในสาขา           
วิชาการที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับ       
หนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2.1.2 มีความรูที่จําเปนในการปฏบิัติงาน ระดับ 2
2.1.3 มีความรูเกี่ยวกับกฎหมาย กฎและระเบียบของ             
ทางราชการ ระดับ 2
(2.2) ทักษะที่จําเปนในงาน
2.2.1 ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับที่ 2
2.2.2 ทักษะการใชภาษาอังกฤษ ระดับที่ 2
2.2.3 ทักษะการบรหิารขอมลูและจัดการ ระดับที่ 2
2.2.4 ทักษะการคํานวณ ระดับที่ 2
(2.3) ประสบการณที่จําเปนในงาน
2.3.1 ระดับแรกเขาไมจําเปนตองมีประสบการณมากอน



การจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนง (แบบใหม) ตอ K 1

3. สมรรถนะที่จําเปนในงาน
(3.1) สมรรถนะหลัก 
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3.2.3 ความเขาใจองคกรและระบบราชการ ระดับ 1

                       สายงาน เจาพนักงานปกครอง ระดับ  ปฏิบัติการ (K1)                    
กลุมงาน  การปกครอง
2. วุฒิการศึกษา ทักษะ และประสบการณที่จําเปนในงาน
(2.1) วุฒิการศึกษาที่จําเปนในงาน
2.1.1 ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ในสาขา           
วิชาการที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับ       
หนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2.1.2 มีความรูที่จําเปนในการปฏบิัติงาน ระดับ 2
2.1.3 มีความรูเกี่ยวกับกฎหมาย กฎและระเบียบของ             
ทางราชการ ระดับ 2
(2.2) ทักษะที่จําเปนในงาน
2.2.1 ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับที่ 2
2.2.2 ทักษะการใชภาษาอังกฤษ ระดับที่ 2
2.2.3 ทักษะการบรหิารขอมลูและจัดการ ระดับที่ 2
2.2.4 ทักษะการคํานวณ ระดับที่ 2
(2.3) ประสบการณที่จําเปนในงาน
2.3.1 ระดับแรกเขาไมจําเปนตองมีประสบการณมากอน



ตัวอยางพจนานกุรมสมรรถนะ

ระดบัที่ 0: ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชดัเจน

ระดบัที่ 1: แสดงความเตม็ใจในการใหบริการ
ใหการบริการที่เปนมติร สุภาพ เต็มใจตอนรับ
ใหบริการดวยอัธยาศัยไมตรีอันดี และสรางความประทบัใจแกผูรับบริการ 
ใหคําแนะนํา และคอยติดตามเรื่อง เมื่อผูรบับริการมคีําถาม ขอเรียกรองทีเ่กี่ยวกับภารกิจของหนวยงาน

ระดบัที่ 2: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 1 และสามารถใหบริการที่ผูรับบริการตองการได
ใหขอมูล ขาวสาร ของการบริการที่ถูกตอง ชัดเจนแกผูรับบริการไดตลอดการใหบริการ
แจงใหผูรับบริการทราบความคบืหนาในการดําเนินเรื่อง หรือขั้นตอนงานตางๆ ที่ใหบริการอยู
ประสานงานภายในหนวยงาน และกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหผูรับบริการไดรับบริการที่ตอเนื่องและรวดเรว็ 

ระดบัที่ 3: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 2 และเต็มใจชวยแกปญหาใหกับผูบริการได
รับเปนธุระ ชวยแกปญหาหรือหาแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึน้แกผูรบับริการอยางรวดเรว็  เต็มใจ ไมบายเบี่ยง ไมแกตวั หรือปดภาระ
คอยดูแลใหผูรับบริการไดรับความพึงพอใจ และนําขอขดัของใดๆ ในการใหบริการ (ถามี) ไปพัฒนาการใหบริการใหดียิ่งขึ้น

ระดบัที่ 4: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 3 และใหบริการทีเ่กินความคาดหวังในระดับทั่วไป แมตองใชเวลาหรือความพยายามอยางมาก 
ใหเวลาแกผูรับบรกิาร โดยเฉพาะเมื่อผูรับบริการประสบความยากลําบาก เชน ใหเวลาและความพยายามพิเศษในการใหบริการ เพื่อชวยผูรับบริการแกปญหา
คอยใหขอมูล ขาวสาร ความรูที่เกี่ยวของกับงานที่กําลังใหบริการอยู ซึ่งเปนประโยชนแกผูรับบริการ แมวาผูรบับริการจะไมไดถามถึง หรือไมทราบมากอน
ใหบริการที่เกินความคาดหวังในระดับทัว่ไป

ระดบัที่ 5: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 4 และสามารถเขาใจและใหบริการทีต่รงตามความตองการที่แทจริงของผูรับบริการได 
เขาใจความจําเปนหรือความตองการที่แทจริงของผูรับบริการ และ/หรือ ใชเวลาแสวงหาขอมลูและทําความเขาใจเกี่ยวกับความจําเปนหรือความตองการที่แทจริงของผูรับบริการ
ใหคําแนะนําที่เปนประโยชนแกผูรับบริการ เพื่อตอบสนองความจําเปนหรอืความตองการที่แทจริงของผูรับบริการ

ระดบัที่ 6: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 5 และสามารถใหบริการที่เปนประโยชนอยางแทจริงและยั่งยืนใหกับผูรับบริการ
เล็งเห็นผลประโยชนที่จะเกิดขึน้กับผูรบับริการในระยะยาว และสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีหรือขั้นตอนการใหบริการ เพื่อใหผูรับบริการไดประโยชนสูงสุด
ปฏิบัติตนเปนที่ปรกึษาที่ผูรบับริการไววางใจ  ตลอดจนมีสวนชวยในการตดัสินใจของผูรับบรกิาร
สามารถใหความเห็นสวนตวัที่อาจแตกตางไปจากวิธีการ หรือขั้นตอนทีผู่รบับริการตองการ เพื่อใหสอดคลองกับความจําเปน ปญหา โอกาส ฯลฯ เพื่อเปนประโยชนอยางแทจริงหรือในระยะยาวแก         
ผูรับบริการ

บรกิารที่ดี                                   
(Service Mind-SERV)

คําจํากัดความ: สมรรถนะนีเ้นนความตั้งใจและความพยายามของขาราชการในการใหบริการ
เพือ่สนองความตองการของประชาชนตลอดจนของหนวยงานภาครัฐอืน่ๆที่เกี่ยวของ



ระดบัที่ 1: แสดงความพยายามในการทาํงานใหดี
พยายามทํางานในหนาที่ใหดีและถูกตอง 
มีความมานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการทํางาน และตรงตอเวลา
มีความรับผิดชอบในงาน สามารถสงงานไดตามกําหนดเวลา
แสดงออกวาตองการทํางานใหไดดขีึ้น เชน ถามถึงวิธีการ หรือขอแนะนําอยางกระตือรือรน สนใจใครรู
แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมื่อเห็นสิ่งที่กอใหเกิดการสูญเปลา หรือหยอนประสิทธิภาพในงาน

 ระดบัที่ 2: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 1 และสามารถทาํงานไดผลงานตามเปาหมายที่วางไว
กําหนดมาตรฐาน หรือเปาหมายในการทํางานเพื่อใหไดผลงานที่ดี
หมั่นติดตามผลงาน และประเมินผลงานของตน โดยใชเกณฑที่กําหนดขึน้ โดยไมไดถูกบังคับ เชน ถามวาผลงานดีหรือยัง หรือตองปรับปรุงอะไรจึงจะดีขึน้
ทํางานไดตามผลงานตามเปาหมายที่ผูบังคับบญัชากําหนด หรือเปาหมายของหนวยงานที่รับผดิชอบ
มีความละเอียดรอบคอบเอาใจใส ตรวจตราความถูกตองของงาน เพื่อใหไดงานที่มคีุณภาพ

ระดบัที่ 3: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 2 และสามารถทาํงานไดผลงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ปรับปรุงวิธีการที่ทําใหทํางานไดดีขึน้ เรว็ขึ้น มคีุณภาพดีขึน้ หรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เสนอหรือทดลองวธิีการทํางานแบบใหมที่มีประสิทธิภาพมากกวาเดิม เพื่อใหไดผลงานตามที่กําหนดไว

 ระดบัที่ 4: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 3 และสามารถพัฒนาวิธีการทาํงาน เพื่อใหไดผลงานที่โดดเดน และแตกตางอยางไมเคยมีใครทาํไดมากอน 
กําหนดเปาหมายที่ทาทาย และเปนไปไดยาก เพื่อทําใหไดผลงานทีด่ีกวาเดมิอยางเห็นไดชัด
ทําการพัฒนาระบบ ขัน้ตอน วิธีการทํางาน เพื่อใหไดผลงานที่โดดเดน และแตกตางไมเคยมีใครทําไดมากอน

ระดบัที่ 0: ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน

 ระดบัที่ 5: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 4 และสามารถตดัสินใจได แมจะมคีวามเสี่ยง เพื่อใหองคกรบรรลุเปาหมาย
ตัดสินใจได โดยมีการคํานวณผลไดผลเสียอยางชัดเจน และดําเนินการ เพื่อใหภาครัฐและประชาชนไดประโยชนสูงสุด
บริหารจัดการและทุมเทเวลา ตลอดจนทรัพยากร เพื่อใหไดประโยชนสูงสุดตอภารกิจของหนวยงานตามทีว่างแผนไว

คําจํากัดความ: ความมุงมั่นจะปฏบิตัิราชการใหดีหรือใหเกินมาตรฐานทีม่ีอยู โดยมาตรฐานนี้
อาจเปนผลการปฏบิตัิงานที่ผานมาของตนเอง หรือเกณฑวัดผลสัมฤทธิ์ที่สวนราชการกําหนด
ขึ้น อีกทั้งยังหมายรวมถึงการสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏบิตัิงานตาม
เปาหมายทีย่ากและทาทายชนิดที่อาจไมเคยมีผูใดสามารถกระทําไดมากอน

การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement 
Motivation-ACH)



มาตรฐานกําหนดตําแหนง : ความรูที่จําเปนในแตละระดับ ...

ระดบัที่ 2

ระดบัที่ 1

ระดบัที่ 3

ระดบัที่ 4

ระดบัที่ 5

•  สายงานเปด วุฒิการศึกษาระดับ…..หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้
(สาํหรับสายงานปด โปรดดูวุฒิการศึกษาประจําสายงานไดจาก ตารางวุฒิ
การศึกษาประจําสายงานปด)

• สายงานเปด ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ และสามารถ
ประยุกตใชความรูที่ศึกษามาในการปฏิบัติหนาที่ได
(สาํหรับสายงานปด โปรดดูวุฒิการศึกษาประจําสายงานไดจาก ตารางวุฒิ
การศึกษาประจําสายงานปด)

•  มีความรูในระดับ 2 และมีความเขาใจและในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีของงาน
ในสายอาชีพที่ปฏิบัติอยูอีกทั้งสามารถใหคําแนะนาํแกเพื่อนรวมงานได

10 - 20 ปในงานที่เกี่ยวของ

•  มีความรูในระดับที่ 3 และมีความรูความเขาใจอยางถองแทเกี่ยวกับลักษณะ
งาน หลักการ แนวคิด ทฤษฎีของงานในสายอาชีพที่ปฏิบัติอยู และสามารถ
นํามาประยุกตใชใหเขากับสถานการณตางๆ ได

•  มีความรูในระดับที่ 5 และเปนที่ยอมรับวาเปนผูเชี่ยวชาญในสายอาชีพที่
ปฏิบัติหนาที่อยูเนื่องจากมีประสบการณและความรูที่ลึกซึ้งและกวางขวาง 
เปนที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานใหกบัหนวยงานอื่นๆได

•  มีความรูในระดับที่ 6 และเปนที่ยอมรับวาเปนผูเชี่ยวชาญในสายอาชีพที่
ปฏิบัติหนาที่อยู เปนที่ปรึกษาอาวุโสใหแกหนวยงานอื่นๆ ไดในระดับสูง

• มีความรูในระดับที่ 4 และมีประสบการณกวางขวางในสาย อาชีพที่ปฏิบัติ
หนาที่อยู สามารถถายทอดความรูใหกับเพื่อนรวมงานและผูใตบังคับบัญชา
ได

ระดบัที่ 6

ระดบัที่ 7

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ทักษะความรูในเรื่องกฎหมายตลอดจนกฎระเบียบตางๆ ที่ตองใชในการปฏิบัติงาน

มีทักษะระดับที่ 4 และเปนผูเชี่ยวชาญทางกฎหมาย สามารถแนะนํา ให
คําปรึกษา วิเคราะหหาเหตุผลและ
ทางแกไขในประเด็นหรือปญหาที่ไมเคยเกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ

มีทักษะระดับที่ 3 และเขาใจ กฎหมายหรือระเบียบอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ
เชื่อมโยงกับกฎหมายหรือระเบียบในงานและสามารถนาํมาใชแนะนําหรือให
คําปรึกษาในภาพรวมหากเกิดประเด็นปญหา

มีทักษะในระดับที่ 2 และสามารถนาํไปประยุกตเพื่อวิเคราะหปญหา
ที่ซับซอน อุดชองโหวในกฏหมาย หรือตอบคําถามขอสงสัยในงานที่
ปฏิบัติอยูใหหนวยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวของได

เขาใจกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวของอยางลึกซึ้งและทราบวาจะหาคําตอบจาก
ที่ใดเมื่อมีขอสงสัยในงานที่ปฏิบัติอยู

เขาใจกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวของกับงานประจําวันที่
ปฏิบัติอยู

ความรูที่จําเปนในงาน
ระดบัวุฒิการศึกษาและความเชี่ยวชาญที่จําเปนในงาน



มาตรฐานกําหนดตําแหนง : ทักษะที่จําเปนในแตละระดับ ...

ทักษะการใชภาษา
ทักษะในการนําภาษาอังกฤษ

มาใชในงาน

สามารถบันทึกขอมูลเขาเครื่อง
คอมพิวเตอรตามที่คูมือการใชระบุไว
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

มีทักษะระดับที่ 1 และสามารถใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรขั้นพื้นฐานได

มีทักษะระดับที่ 2 และสามารถใชใน
โปรแกรมตาง ๆ ในการปฏิบัตงิานได
อยางคลองแคลว

ทักษะการใชคอมพิวเตอร
ทักษะในการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรตางๆ ไดอยางมี          

ประสทิธิภาพ

สามารถพูด เขียน ฟง และอาน
ภาษาองักฤษ ในระดับเบื้องตนและ
สื่อสารใหเขาใจได

สามารถพูด เขียน อานและฟง
ภาษาองักฤษและทําความเขาใจ
สาระสําคญัของเนื้อหาตางๆได

มีทักษะระดับที่ 2 และสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อ
การติดตอสัมพันธในการปฏิบัตงิานไดโดยถูกหลัก
ไวยากรณ

มีทักษะในระดับที่ 3 และมีความ
เชี่ยวชาญในโปรแกรมที่ใช หรือ
สามารถซอม หรือปรับปรุงโปรแกรม
เพื่อนาํมาพัฒนาระบบการปฏิบัติงานได

มีทักษะในระดับที่ 4 และมีความเขาใจ
อยางลึกซึ้ง เชี่ยวชาญในโปรแกรม
ตาง ๆ อยางกวางขวางหรือสามารถ
เขียน โปรแกรมเพือ่พัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงานได

มีความเชี่ยวชาญในการใชภาษาอังกฤษอยางลึกซึ้ง
ใกลเคียงกับเจาของภาษา สามารถประยุกตใช
โวหารทุกรูปแบบไดอยางคลองแคลวและ
สละสลวยถูกตอง อีกทั้งมีความเชี่ยวชาญศพัท
เฉพาะดานในสาขาวิชาของตนอยางลกึซึ้ง
มีทักษะระดับที่ 3 และเขาใจสาํนวน
ภาษาองักฤษในรูปแบบตางๆ สามารถ
ประยุกตใชในงานไดอยางถูกตองทั้งในหลัก
ไวยากรณและความเหมาะสมในเชิงเนื้อหา

ทักษะการคํานวณ 
ทักษะในการทําความเขาใจและคิด
คํานวณขอมูลตางๆ ไดอยางถูกตอง

มีทักษะระดับที่ 4 สามารถระบุ แกไขขอ
ผิดพลาดในขอมูลได เขาใจขอมูลตางๆ ใน
ภาพรวมและสามารถนําขอมูลทางสถติิ ตัวเลข
ตางๆ มาเชื่อมโยงเพื่ออธิบายชี้แจงใหเปนที่เขาใจได

มีทักษะระดับที่ 3 และสามารถ
วิเคราะหขอมูลสถิติ และตัวเลขที่
ซับซอนไดอยางถูกตอง

มีทักษะระดับที่ 2 และสามารถใชสตูร
คณิตศาสตรและเครื่องมือตางๆ ในการ
คํานวณตัวเลขที่ซับซอนได

มีทักษะระดับที่ 1 และสามารถทําความเขาใจ
ขอมูลตัวเลขไดอยางถูกตอง

สามารถคํานวณพืน้ฐานไดอยางคลองแคลว 
รวดเร็ว และถูกตอง

สามารถเก็บรวบรวมขอมูลได
อยางเปนระบบ และแสดงผล
ขอมูลในรูปแบบตางๆ เชน
กราฟ รายงาน ได

ทักษะการบริหารจัดการฐานขอมูล
ทักษะในการบรกิารจัดการฐานขอมูล
ตลอดจนวิเคราะหขอมูลเพื่อประโยชน

ในงาน

มีทักษะระดับที่ 3 และสามารถ
ออกแบบ เลือกใช หรือประยุกต
วิธีการในการจัดทําแบบจาํลอง
ตางๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม

มีทักษะระดับที่ 2 และสามารถ
พยากรณ หรือสรางแบบจําลอง 
(model) เพื่อพยากรณหรือ
ตีความโดยอางอิงจากขอมูลที่มีอยู

มีทักษะในระดับที่ 1 และ
สามารถวิเคราะหและ
ประเมินผลขอมูลไดอยาง
ถูกตอง
แมนยํา

ระดบัที่ 5

ระดบัที่ 4

ระดบัที่ 3

ระดบัที่ 2

ระดบัที่ 1



ความรู ทักษะและประสบการณ : ประสบการณที่จําเปนในงาน ...

ทักษะอื่นๆ ที่จําเปนในงาน (โปรดระบุ)ประสบการณที่จําเปนในงาน

ไมจําเปนตองมีประสบการณมากอน

ไมต่ํากวา 5 ปในงานที่เกี่ยวของ

ไมต่ํากวา 7 ปในงานที่เกี่ยวของ

ไมต่ํากวา 10 ปในงานที่เกี่ยวของ

ไมต่ํากวา 12 ปในงานที่เกี่ยวของ

ไมต่ํากวา 15 ปในงานที่เกี่ยวของ

ไมต่ํากวา 18 ปในงานที่เกี่ยวของ

ไมต่ํากวา 20 ปในงานที่เกี่ยวของ

ไมจําเปนตองมีประสบการณมากอน

ระดับที่ 9

ระดับที่ 8

ระดับที่ 7

ระดับที่ 6

ระดับที่ 5

ระดับที่ 4

ระดับที่ 3

ระดับที่ 2

ระดับที่ 1



การจัดทํารางมาตรฐานการกําหนดตําแหนงใหมของ สถ.

ลําดับ ชื่อสายงาน ชื่อสายงาน
ที่ ตามรางมาตรฐานตําแหนงใหม ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงเดิม

ที่ทดแทนตามสายงานเดิม
1 นักบริหาร (ก.พ.จัดทําเอง) นักบริหาร 
2 นักบริหารงานทั่วไป เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
3 นักวิเคราะหนโยบายและแผน เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
4 นิติกร (ก.พ.จัดทําเอง) นิติกร 
5 นักทรัพยากรบุคคล บุคลากร
6 นักการปกครอง เจาพนักงานปกครอง
7 เจาหนาที่ปกครอง เจาหนาที่ปกครอง
8 นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
9 นักวิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา



ลําดับ ชื่อสายงาน ชื่อสายงาน
ที่ ตามรางมาตรฐานตําแหนงใหม ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงเดิม

ที่ทดแทนตามสายงานเดิม
10 นักวิชาการคลัง เจาหนาที่บริหารงานการคลัง

นักวิชาการคลัง
11 นักวิชาการตรวจสอบภายใน เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน
12 นักวิชาการเงินและบัญชี เจาหนาที่บริหารงานการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี
13 เจาพนักงานการเงินและบัญชี เจาพนักงานการเงินและบัญชี

เจาหนาที่การเงินและบัญชี
14 นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการพัสดุ
15 เจาพนักงานพัสดุ เจาหนาที่พัสดุ

เจาหนาที่บันทึกขอมูล
16 เจาพนักงานธุรการ เจาพนักงานธุรการ

เจาหนาที่ธุรการ
17 นักวิชาการเผยแพรประชาสัมพันธ นักประชาสัมพันธ

นักวิชาการประชาสัมพันธ
18 นายชางศิลป นายชางศิลป
19 นักวิชาการคอมพิวเตอร นักวิชาการคอมพิวเตอร
20 นายชางไฟฟาและอิเล็คทรอนิกส เจาหนาที่เครื่องคอมพิวเตอร

ใหม 20 สายงาน เดิม 26 สายงาน



เปนคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมของบุคคล
ซึ่งเปนตัวบงชี้วาบุคคลนั้นจะปฏบิัติงาน

ไดอยางโดดเดนในงานหนึ่งๆ

• คําจํากัดความของ Competency

กรอบแนวคิดเรื่อง Competencies (“สมรรถนะ”)

คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ทําให
บุคลากรบางกลุม/บางคนใน       
องคกรปฏิบัติงานไดผลงาน        
โดดเดนกวาคนอื่นๆ โดยบุคลากร
เหลานี้แสดงคุณลักษณะเชิง       
พฤติกรรมดังกลาว
มากกวาเพื่อนรวมงานอื่นๆ
ในสถานการณหลากหลายกวา  
และ
ไดผลงานดีกวาผูอื่น



สมรรถนะ (Competency) คืออะไร
คือคุณลกัษณะเชิงพฤตกิรรมที่ทําใหบุคลากรในองคกรปฏิบัตงิาน
ไดผลงานโดดเดนกวาคนอืน่ๆ  โดยบุคลากรเหลานี้แสดง
คุณลกัษณะเชิงพฤตกิรรมดังกลาว

– มากกวาเพื่อนรวมงานอื่นๆ

– ในสถานการณหลากหลายกวา  และ

– ไดผลงานดีกวาผูอื่น



การบริหารทรัพยากรบุคคลโดยยึดหลกัสมรรถนะ
ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลใหเนนสมรรถนะ (Competency) ของขาราชการ
เพิ่มเติมจากวุฒิการศึกษา ความรู ทักษะและประสบการณและจะปรับปรุงมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง   ทําใหหนาที่ และความรับผิดชอบของตําแหนงในแตละกลุมและชั้นงานมีมาตรฐาน
และชัดเจนโปรงใสเพื่อใชประโยชนในการสรรหาและพัฒนาคุณภาพ ขาราชการโดยจะ       
กระจายอํานาจใหสวนราชการดําเนินการไดเอง

• การสรรหาและเลือกสรร
• การฝกอบรมและพัฒนา
• การบรหิารผลงาน: การประเมินผลการปฏบิัติงาน และคาตอบแทน



ตนแบบสมรรถนะ (Competency Model)
สําหรับระบบราชการพลเรือนไทย

สมรรถนะประจํากลุมงาน 1
สมรรถนะประจํากลุมงาน 2
สมรรถนะประจํากลุมงาน 3

สมรรถนะประจํากลุมงาน 1
สมรรถนะประจํากลุมงาน 2
สมรรถนะประจํากลุมงาน 3

สมรรถนะหลัก 1

สมรรถนะหลัก2

สมรรถนะหลัก3

สมรรถนะหลัก4

สมรรถนะหลัก5
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ที่เหมาะสมแกหนาที่ และสงเสริมใหปฏิบัติภารกิจในหนาที่
ไดดียิ่งขึ้น

สรรถนะหลัก: คุณลักษณะรวมของขาราชการ      
พลเรือนไทยทั้งระบบเพื่อหลอหลอมคานิยมและ
พฤติกรรมที่พึงประสงครวมกัน

โครงสรางสมรรถนะสําหรับตาํแหนงขาราชการพลเรือน ประกอบดวย 2  สวนคือ   
1) Core Competencies หรือ สมรรถนะหลัก และ 
2) Functional Competencies (สมรรถนะประจํากลุมงาน)

สมรรถนะหลัก 1 2 3 4 5 6 7 8 9

สําหรับทุกกลุมงาน บริหาร ตางประเทศ ปกครอง ใหคําปรึกษา
นโยบายและ
วางแผน

คนควาวิจัย
ออกแบบเพื่อ
การพัฒนา

ขาวกรองและ
สืบสวน

บริการทาง
เทคนิค

การมุงผลสัมฤทธิ์ 1. วิสัยทัศน
1. การมองภาพ

องครวม
1. ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค

1. การมองภาพ
องครวม

1. การมองภาพ
องครวม

1. การมองภาพ
องครวม

1. การมองภาพ
องครวม

1. การสืบเสาะ
หาขอมูล

1. การคิด
วิเคราะห

บริการที่ดี
2. การวางกล
ยุทธภาครัฐ

2. ความเขาใจขอ
แตกตางทางวัฒน

2. ศลิปการ
สื่อสารจูงใจ

2. ความเขาใจ
องคกรและ

2. การคิดวิเคราะห
2. การคิด
วิเคราะห

2. การดําเนิน
งานเชิงรุก

2. การคิด
วิเคราะห

2. การสืบเสาะ
หาขอมูล

การสั่งสมความเชี่ยว
ชาญในงานอาชีพ

3. ศกัยภาพ
เพื่อนําการปรับ

3. ศลิปะการสื่อ
สารจูงใจ

3. ความเขาใจองค
กรและระบบราชการ

3. ศลิปะการสื่อ
สารจูงใจ

3. ศลิปะการสื่อ
สารจูงใจ

3. การสืบเสาะ
หาขอมูล

3. การสืบเสาะ
หาขอมูล

3. ความยืด
หยุนผอนปรน

3. ความถูกตอง
ของงาน

จริยธรรม
4. การควบคุม

ตนเอง

ความรวมแรงรวมใจ
5. การให

อํานาจแกผูอื่น

สมรรถนะหลัก 10 11 12 13 14 15 16 17 18

สําหรับทุกกลุมงาน
สนับสนุนทาง
เทคนิคเฉพาะ

สนับสนุนงาน
หลักทั่วไป

สาธารณสุข เสริมสรางความรู
สื่อสารประชา
สัมพันธ

เอกสารราชการ
และทะเบียน

บังคับใช
กฎหมาย

ศลิปวัฒนธรรม อนุรักษธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

การมุงผลสัมฤทธิ์
1. ความ

ยืดหยุนผอนปรน
1. ความยืดหยุน

ผอนปรน
1. การพัฒนาศกัย

ภาพคน
1. ความเขาใจผู

อื่น
1. ศลิปะการสื่อ

สารจูงใจ
1. ความถูกตอง

ของงาน
1. การสั่งการ

ตามอํานาจหนาที่
1.  สุนทรียภาพ
ทางศลิปะ

1. การมองภาพ
องครวม

บริการที่ดี
2. การคิด
วิเคราะห

2. ความถูกตอง
ของงาน

2. การดําเนินงาน
เชิงรุก

2. การพัฒนา
ศกัยภาพคน

2. การดําเนินงาน
เชิงรุก

2. ความยืด
หยุนผอนปรน
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2. การดําเนิน
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2. การคิด
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3. ความถูกตอง
ของงาน

3. การคิดวิเคราะห 3. การคิดวิเคราะห
3. ศลิปะการสื่อ

สารจูงใจ
3. ความมั่นใจใน

ตนเอง
3. การสั่งการ

ตามอํานาจหนาที่
3. การสืบเสาะ
หาขอมูล

3. ความมั่นใจ
ในตนเอง

3. การสั่งการ
ตามอํานาจหนาที่

จริยธรรม

ความรวมแรงรวมใจ
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สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจาํกลุมงาน
สมรรถนะประจาํกลุมงาน *
(Functional Competencies)

สมรรถนะหลัก 
(Core Competencies)

1. การมองภาพองครวม (Conceptual Thinking-CT)
2. ความเขาใจองคกรและระบบราชการ (Organizational 
Awareness-OA)

3. การสั่งการตามอํานาจหนาที่ (Holding People Accountable-
HPA)

4. การสืบเสาะหาขอมูล (Information Seeking-INF)
5. การคิดวเิคราะห (Analytical Thinking-AT)
6. ความถูกตองของงาน (Concern for Order-CO)
7. ความเขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรรม (Cultural Sensitivity-CS)
8. สุนทรียภาพทางศิลปะ (Aesthetic Quality-AQ)
9. ความเขาใจผูอื่น (Interpersonal Understanding-IU)
10. ความยืดหยุนผอนปรน (Flexibility-FLX)
11. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (Communication & Influencing-CI)
12. ความคดิริเริ่มสรางสรรค (Proactiveness-PROAC)
13. สภาวะผูนํา (Leadership-LEAD)
14. การพัฒนาศักยภาพคน (Caring & Developing Others-
DEV)

15. การควบคุมตนเอง (Self Control-SCT)
16. ความมั่นใจในตนเอง (Self Confidence-SCF)

1. การมุงผลสัมฤทธิ์ ิ์ (Achievement 
Motivation-ACH)

2. จริยธรรม (Integrity-ING)
3. บริการที่ดี (Service Mind-SERV)
4. ความรวมแรงรวมใจ (Teamwork-TW)
5. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชพี 
(Expertise-EXP)

*สํานักงาน ก.พ.กําหนดสมรรถนะประจํากลุมงาน 20 สมรรถนะ แตของ สถ.จะใหเพียง 16 สมรรถนะ



การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)

กลุมงานสนับสนุนงานหลักทางเทคนิคเฉพาะดาน (Technical Support)

ความยดืหยุนผอนปรน (Flexibility)
การคิดวิเคราะห (Analytical Thinking)

 ความถูกตองของงาน (Concern for Order)

ตัวอยาง

การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)
บริการที่ดี (Service Mind)

ความรวมแรงรวมใจ (Teamwork)
จริยธรรม (Integrity)

ตัวอยางสายงานที่อยูในกลุมงานนี้ – นักวิชาการเงินและบัญชี,เจาหนาที่การเงินและ
บัญชี,นายชางภาพ,นายชางศิลป เปนตน



กลุมงานสนับสนุนงานหลักทัว่ไป  (General  Support)

ความยืดหยุนผอนปรน (Flexibility)
ความถูกตองของงาน (Concern for Order)
การคิดวิเคราะห (Analytical Thinking)

ตัวอยาง

การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)
บริการที่ดี (Service Mind)

ความรวมแรงรวมใจ (Teamwork)
จริยธรรม (Integrity)

การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)

ตัวอยางสายงานที่อยูในกลุมงานนี้ – เจาหนาที่บรหิารงานทั่วไป,เจาหนาที่ธรุการ       
เจาหนาที่บันทึกขอมูล,บุคลากร,เจาหนาที่พัสดุ เปนตน



การจัดสมรรถนะของกลุมงานตาง ๆ จัดตามสํานักงาน ก.พ.กําหนด 
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

-การมุงผลสัมฤทธิ์ (ACH)

-บริการที่ดี (SERV)

-การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชพี(EXP)

-จริยธรรม(ING)

-ความรวมแรงรวมใจ(TW)

1.กลุมงานบริหาร (Executive)
1.1 นักบริหาร

2. กลุมงานการปกครอง(Governance)
2.1 เจาพนักงานปกครอง

3.กลุมงานใหคาํปรึกษา(Advisory)
3.1 นิติกร

4. กลุมงานนโยบายและวางแผน(Planning๗
4.1 เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
4.2 นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4.3 นักวิชาการคลัง

5. กลุมงานคนควาวิจัย (Research)
5.1 นักวิชาการศึกษา6. กลุมงานสนับสนุนงานหลักทางเทคนิคเฉพาะ                             

(Technical Support)
6.1 นิติกร
6.2 เจาหนาที่บริหารงานการเงินและบัญชี
6.3 นักวิชาการเงินและบัญชี
6.4 เจาพนักงานการเงินและบัญชี
6.5 เจาหนาที่การเงินและบัญชี
6.6 เจาหนาที่บริหารงานการคลัง
6.7 นายชางศลิป
6.8 นักวิชาการคอมพิวเตอร
6.9 เจาหนาที่เครื่องคอมพิวเตอร

7. กลุมงานสนับสนุนงานหลักทั่วไป (General Support)
7.1 บุคลากร
7.2 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
7.3 เจาพนักงานธุรการ
7.4 เจาหาที่ธุรการ
7.5 นักวิชาการพัสดุ
7.6 เจาหนาที่พสัดุ
7.7 เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน
7.8 เจาหนาที่บันทึกขอมูล

8. กลุมงานเผยแพรประชาสัมพันธ (Communication)
8.1 นักประชาสัมพนัธ
8.2 นักวิชาการประชาสัมพันธ

9. กลุมงานเอกสารราชการและทะเบียน (Registration and Record)
9.1 เจาหนาที่ปกครอง

10. กลุมงานบงัคับใชกฎหมาย (Law Enforcement)
10.1 นิติกร

*สํานักงาน ก.พ.กําหนดกลุมงาน 18 กลุมงาน 
แตของ สถ.จะมีเพียง 10 กลุมงาน



1. กลุมงานบริหาร (Executive)

2. กลุมงานการปกครอง (Governance)

3. กลุมงานใหคําปรึกษา (Advisory)

-ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
(PROAC)
-ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (CI)
-ความเขาใจองคกร และระบบราชการ

-วิสัยทัศน (VIS)
-การวางกลยุทธภาครัฐ (SO)
-ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน(CL)
-การควบคุมตนเอง (SCT)
-การใหอํานาจแกผูอื่น (EMP)

-การมองภาพองครวม(CT)
-ความเขาใจองคกร และระบบราชการ
-ศิลปะการสื่อสารจูงใจ(CI)

4. กลุมนโยบายและวางแผน (Planning)

5. กลุมงานคนควาวิจัย (Research)

-การมองภาพองครวม (CT)
-การวิเคราะห (AT)
-การสืบเสาะหาขอมูล(INF)

-การมองภาพองครวม (CT)
-การวิเคราะห (AT)
-ศิลปะการสื่อสารจูงใจ(CI)



-ความถูกตองของงาน (CO)
-ความยืดหยุนผอนปรน(FLX)
-การสังการตามอํานาจหนาที่ 
(HPA)

6. กลุมงานสนับสนุนงานหลักทางเทคนิคเฉพาะ(Technical Support)

7. กลุมงานสนับสนุนงานหลักทั่วไป (General Support)

8. กลุมงานเผยแพรประชาสัมพันธ (Communication)

-ความยืดหยุนผอนปรน (FLX)
-ความถูกตองของงาน (CO)
-การวิเคราะห (AT)

-ความยืดหยุนผอนปรน(FLX)
-การวิเคราะห (AT)
-ความถูกตองของงาน (CO)

-ศิลปะการสื่อสารจูงใจ(CI)
-ความคิดริเริ่มสรางสรรค
(PROAC)
-ความมั่นใจในตนเอง(SCF)

9. กลุมงานเอกสารราชการและทะเบียน(Registration and Record)

10. กลุมงานบังคับใชกฎหมาย(Law Enforcement)

-การสั่งการตามอํานาจหนาที่ 
(HPA)
-การวิเคราะห (AT)
-การสืบเสาะหาขอมูล(INF)



การกําหนดระดับสมรรถนะในแตละระดับตําแหนง

การมุงผล
สัมฤทธิ์

บริการที่ดี
การสั่งสมความ

เชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ

จริยธรรม
ความรวมแรง

รวมใจ

S2 ระดับ5 ระดับ 6 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5
S1 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5

M2/K4 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4
M1/K3 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3

ระดับ 6-7 K2 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 2
ระดับ 3-5 K1/03 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 1 ระดับ 1 ระดับ 1

02 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 1 ระดับ 1 ระดับ 0
01 ระดับ 1 ระดับ 1 ระดับ 0 ระดับ 0 ระดับ 0

ผูบริหารระดับกลาง
(ระดับ 8,9)

ระดับ1-2

ระดับสมรรถนะหลักสําหรับทุกกลุมงาน

ระดับชั้นงาน
ในระบบงานใหม

ระดับชั้นของขาราชการใน
ปจจุบัน

ผูบริหารระดับสูง
(ระดับ 11,10,9)



ผูบริหารระดับสูง S2 ระดับ 4
(ระดับ 11,10,9) S1 ระดับ 5 ระดับ3 สภาวะผูนํา

M2/K4 ระดับ 4 ระดับ 2 M2-ระดับ 2
M1/K3 ระดับ 3 ระดับ 1 M1-ระดับ 1

ระดับ 6-7 K2 ระดับ 2
ระดับ 3-5 K1/03 ระดับ 1

02 ระดับ 1
01 ระดับ 0

ระดับสมรรถนะ
ของผูบริหาร

ระดับสมรรถนะ
ประจํากลุมงาน

ผูบริหารระดับกลาง
(ระดับ 8,9)

ระดับ1-2

ระดับชั้นงาน
ในระบบงานใหม

ระดับชั้นของขาราชการใน
ปจจุบัน

การกําหนดระดับสมรรถนะในแตละระดับตําแหนง



การจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนง (แบบเดมิ)
มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. ไดรับปรญิญาตรี โท หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้
ทาง…………………. หรือทางอื่นที่ ก.พ. กําหนดวา         
ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
ความรูความสามารถที่ตองการ
1. มีความรูในวิชาทาง………………..อยางเหมาะสม     
แกการปฏิบัติงานในหนาที่
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
พลเรอืน กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินและ
กฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับอื่นทีใ่ชในการปฏิบัติงานใน
หนาที่
3. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย
4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการ
ปฏิบัติงานในหนาที่
5. มีความสามารถในการศึกษาขอมลู วิเคราะหปญหาและ            
สรุปเหตุผล

ชื่อตําแหนง ………………..
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกีย่วกบั…………………………
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เปนเจาหนาที่ชั้นตนปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกีย่วกับ……
…………………………………………..
…………………………………………..
………………………………………….



การปรับปรุงมาตรฐานกําหนดตําแหนง ... (ใหม)

สายงาน : นักวิชาการ …... ชั้นงาน (Level) :
กลุมงาน :

1. หนาที่รับผิดชอบหลัก
ดานปฏิบัติการ / งานเชีย่วชาญเฉพาะดาน 

2. ความรู ทักษะ และประสบการณที่จําเปนในงาน 

ดานการประสานงาน

ดานการบริการ 

• สมรรถนะหลัก 
• สมรรถนะประจํากลุมงาน

1. หนาที่รับผิดชอบหลัก ก.
2. หนาที่รับผิดชอบหลัก ข. ระบุหนางานและรายละเอียดของหนาที่รับผิดชอบ

หลกัของชัน้งานในแตละสายงานอยางชัดเจน
ระบุวัตถุประสงคของแตละภาระหนาที่อยางชัดเจน 
โดยกาํหนดผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์เปาหมายของ
ภาระหนาที่นั้น

ระบุสมรรถนะที่จําเปนในงานของชั้นงานในแตละ
สายงานอยางชัดเจน

1. หนาที่รับผิดชอบหลัก ค.
2. หนาที่รับผิดชอบหลัก ง.

ดานวางแผน 

1. หนาที่รับผิดชอบหลัก จ.
2. หนาที่รับผิดชอบหลัก ฉ.

1. หนาที่รับผิดชอบหลัก ช.
2. หนาที่รับผิดชอบหลัก ซ. ระบุความรู ทักษะ และประสบการณที่จําเปนในงาน          

ของชั้นงานในแตละสายงานอยางชัดเจน

ตัวอยางเอกสารสรุปลักษณะงาน (Role Profile)
หรือมาตรฐานกําหนดตําแหนง มีสาระสําคัญ
3 สวน ที่เปนสาระสําคัญของตําแหนง

3. สมรรถนะที่จําเปนในงาน



การจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนง (แบบเดิม) ตัวอยาง

มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
ชื่อตําแหนง เจาพนักงานปกครอง 3
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนภายใตการกํากับตรวจสอบอยางใกลชิด 
และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เปนเจาหนาที่ปฏิบัติงานโดยปฏิบัติหนาที่ในการพิจารณา            
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน การสงเสริม
สนับสนุนใหคําปรึกษา แนะนํา แกองคกรปกครอง            
สวนทองถิ่น การจัดทําประสานและบูรณาการแผนพัฒนา
ทองถิ่น การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง        
สวนทองถิ่น การสงเสริมสนับสนุนและประสานการ
ดําเนินงานดานการคลัง การงบประมาณ การพัสดุ                
การอํานวยการใหแกนายอําเภอ และผูวาราชการจังหวัด
ในกรณีการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับ          
องคกรปกครองส วนทองถิ่ นและปฏิ บัติหน าที่ อื่ น                  
ที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
- ไดรับปริญญาตรี  หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ทาง       
รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร กฎหมาย หรือทางอื่นที่ 
ก .พ . กํ าหนดว า ใ ช เ ป นคุณสมบั ติ เ ฉพา ะสํ า ห รั บ       
ตําแหนงนี้ได หรือไดรับประกาศนียบัตรตามหลักสูตร       
โรงเรียนปลัดอําเภอกรมการปกครอง
ความรูความสามารถที่ตองการ
1. มีความรูทั่ วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุ บันในดาน       
การเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม  โดยเฉพาะอยางยิ่ง       
ของประเทศไทย
2. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสม
แกการปฏบิัติงานในหนาที่
3. มีความสามารถในการศึกษาขอมูล วิเคราะหปญหา
และสรุปเหตุผล



สายงาน เจาพนักงานปกครอง  ระดับ  ปฏิบัติการ (K1)                                           
กลุมงาน  การปกครอง
1. หนาที่รับผิดชอบหลัก
1.1 ดานปฏิบัติการ/งานเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
(Operation/Expertise)
1.1.1 ปฏิบัติงานในฐานะเจาหนาที่สงเสริมการปกครองทองถิ่น    
ในระดับอําเภอหรือระดับจังหวัดทําหนาที่พิจารณาทําความเห็น 
สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบ 
คําสั่งตางๆ ที่เกี่ยวของกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและใหการ
อํานวยการ แกนายอําเภอและผูวาราชการจังหวัดในการปฏิบัติ
หนาที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.1.2 ใหคําแนะนําดานการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา 
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆที่เกี่ยวกับงานในหนาที่ ในประเด็น
ที่มีความซับซอน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ระดับ
รองลงมา 

ฯลฯ
1.2 ดานวางแผน  (Planning)
1.2.1 จัดระบบและวางแผนในการสงเสริม  สนับสนุนองคกร          
ปกครองสวนทองถิ่นในดานการบริหารงานบุคคล  การจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นและการเงิน การคลัง การงบประมาณของ
องคกร      ปกครองสวนทองถิ่น
1.2.2 ศึกษา วิเคราะห ติดตาม ประเมินผล การดําเนินการของ         
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ฯลฯ

การจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนง (แบบใหม)
1.3 ดานการประสานงาน (Communication and 
Cooperation)
1.3.1 ประสานงานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือสวน          
ราชการตางๆ ที่มีภารกิจที่เกี่ยวของกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ อาทิ
เชน การประสานองคกรกลางดานการบริหารงานบุคคลทองถิ่น      
ทุกรูปแบบ ทั้งในและนอกเขตจังหวัด การประสานงานโครงการ 
เพื่อขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจดานโครงสรางพื้นฐานหรือ           
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจอื่นๆ  และการพัฒนา รายไดขององคกร           
ปกครองสวนทองถิ่น 

ฯลฯ
1.4 ดานการบริการ (Service)
1.4.1 นิเทศและใหคําปรึกษา แนะนํา กําหนดแนวทางและแกไข
ปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานตางๆ ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใหถูกตองเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและ
หลักเกณฑที่กําหนด ตลอดจนอบรม สัมมนา เกี่ยวกับการบริหาร 
จัดการดานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหแกเจาหนาที่    
ที่เกี่ยวของ 

ฯลฯ

มีมี  44  ดานดาน

ตัวอยาง



การจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนง (แบบใหม) ตอ ตัวอยาง

3. สมรรถนะที่จําเปนในงาน
(3.1) สมรรถนะหลัก 
3.1.1 การมุงผลสัมฤทธิ์ ระดับ 1
3.1.2 การบริการที่ดี ระดับ 2
3.1.3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับ 1
3.1.4 จริยธรรม ระดับ 1 
3.1.5 ความรวมแรงรวมใจ ระดับ 1
(3.2) สมรรถนะประจํากลุมงาน
3.2.1 ความคิดริเริ่มสรางสรรค ระดับ 1
3.2.2 ศิลปะการสื่อสารจูงใจ ระดับ 1
3.2.3 ความเขาใจองคกรและระบบราชการ ระดับ 1

                       สายงาน เจาพนักงานปกครอง ระดับ  ปฏิบัติการ (K1)                    
กลุมงาน  การปกครอง
2. วุฒิการศึกษา ทักษะ และประสบการณที่จําเปนในงาน
(2.1) วุฒิการศึกษาที่จําเปนในงาน
2.1.1 ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ในสาขา           
วิชาการที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับ       
หนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2.1.2 มีความรูที่จําเปนในการปฏบิัติงาน ระดับ 2
2.1.3 มีความรูเกี่ยวกับกฎหมาย กฎและระเบียบของ             
ทางราชการ ระดับ 2
(2.2) ทักษะที่จําเปนในงาน
2.2.1 ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับที่ 2
2.2.2 ทักษะการใชภาษาอังกฤษ ระดับที่ 2
2.2.3 ทักษะการบรหิารขอมลูและจัดการ ระดับที่ 2
(2.3) ประสบการณที่จําเปนในงาน
2.3.1 ระดับแรกเขาไมจําเปนตองมีประสบการณมากอน



ระบบคาตอบแทนใหมระบบคาตอบแทนใหม  ::  ปรับเปลี่ยนทัง้ดานโครงสรางและการบริหารจัดการปรับเปลี่ยนทัง้ดานโครงสรางและการบริหารจัดการ                           
เพื่อใหเกิดเพื่อใหเกิด  High Performance Civil ServiceHigh Performance Civil Service

ปจจุบัน อนาคต

โครงสราง

องคประกอบ

ระดับ

การบริหารจัดการของ
สวนราชการ

บัญชีเดียวใชกับทุกประเภทบัญชีเดียวใชกับทุกประเภท          
ตําแหนงไมยืดหยุนและไมตําแหนงไมยืดหยุนและไม  

สนับสนุนการทํางานรปูแบบใหมที่สนับสนุนการทํางานรปูแบบใหมที่
มุงเนนผลงานและพัฒนาความรูมุงเนนผลงานและพัฒนาความรู

เงินเดอืนพื้นฐานมีสัดสวนสูงเงินเดอืนพื้นฐานมีสัดสวนสูง

หางจากเอกชนมาก จึงไม สามารถ
ดึงดดูและรกัษาผูมีศกัยภาพสูงไวได

ไมคลองตัวไมคลองตัว

มีบัญชีหลากหลายมีบัญชีหลากหลาย                                 
แยกตามประเภทตําแหนงแยกตามประเภทตําแหนง      

เนนความสําคัญของผลงานเนนความสําคัญของผลงาน  
(Performance)(Performance)  และความรูทักษะและความรูทักษะ//

พฤติกรรมพฤติกรรม ( (CompetencyCompetency))

เทียบเคียงไดกับตลาด

เพิ่มความคลองตัวเพิ่มความคลองตัว



การพฒันาระบบคาตอบแทนการพฒันาระบบคาตอบแทน

โครงสรางระบบคาตอบแทนใหมโครงสรางระบบคาตอบแทนใหม
เงินเดือ
น

พื้นฐาน
(Basic
Pay)

เงินเพิ่ม
(Assignment 

Pay)

สวัสดิการ
และ

ประโยชน
เกื้อกูล

(Welfare 
& Benefit)

 เงนิประจําตําแหนง
 เงนิเพิ่มวิชาชีพ
 เงนิเพิ่มตําแหนง
เหตุพเิศษ
 พื้นที่กันดาร

ฯลฯ

 การประเมนิผลงาน
ทีมุ่งเนนผลสัมฤทธิ์

 เงินเพิ่มตาม
ผลงาน 

(Performance 
Pay)

 เงินพิเศษตาม
สมรรถนะ

(Competency 
Pay)



ความสัมพันธระหวางการขึ้นเงินเดือนและการประเมินสมรรถนะ

- สมรรถนะเปนองคประกอบหนึ่งซึ่งตองประเมินในการประเมิน    
เพื่อเลื่อนเงินเดือนประจําป โดยมุงเนนเพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพของ 
ขาราชการ  ขณะที่ผลการประเมินสมรรถนะจะมีผลตอการขึ้นเงินเดือน    
ก็ตอเมื่อเงินเดือนของขาราชการผูนั้นถึงอัตราที่กําหนด

- ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ส ม ร ร ถ น ะ สั ม พั น ธ กั บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น เ พื่ อ    
เลื่อนระดับตําแหนงซึ่งสัมพันธกับการขึ้นเงินเดือน



บัญชีเงินเดอืนขั้นต่ํา-ขัน้สงู ที่ใชในปจจุบัน



บริหาร 
(SES) บัญชีเงินเดือนขั้นต่ํา-ขั้นสูง แนบทายตาม ราง พรบ.ใหม



อาํนวยการ 
(M) บัญชีเงินเดือนขั้นต่ํา-ขั้นสูง แนบทายตาม ราง พรบ.ใหม



วิชาการ 
(K) บัญชีเงินเดือนขั้นต่ํา-ขั้นสูง แนบทายตาม ราง พรบ.ใหม



ทั่วไป 
(O) บัญชีเงินเดือนขั้นต่ํา-ขั้นสูง แนบทายตาม ราง พรบ.ใหม



บัญชีอัตราเงนิประจําตําแหนง แนบทายตามราง พรบ.ใหม

ทรงคุณวุฒิ (K5) 
(ระดับ 10-11 เดมิ)

15,600/13,000

*เฉพาะสายงานที่ ก.พ.ได
กําหนดไวเทานั้น

เชี่ยวชาญ (K4)   
(ระดับ 9 เดิม)

9,900

ประเภทอํานวยการ 
(M)

สูง (M2)                    
(ผอ.สํานัก)

10,000

ตน (M1)                 
(ผอ.กอง)

5,600

*ประเภทวิชาการ 
(K)

ประเภทบริหาร    
(SES)

ชํานาญการ (K2)   
(ระดับ 6-7 เดิม)

3,500

ชํานาญการพิเศษ (K3)   
(ระดับ 8 เดิม )

5,600

สูง (SES2) 

21,000/14,500
ทักษะพิเศษ (O4)   

(ระดับ 8)
9,900

ตน (SES1) 

10,000

ประเภททั่วไป 
(O)



คณะกรรมการพิทักษคุณธรรม (ก.พ.ค.)

*ลักษณะองคกร เปนองคกรอสิระกึ่งตุลาการ (เปนอิสระจากฝายบริหาร)

••  กรรมการจํานวนกรรมการจํานวน  77  คนคน  ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  
โดยจะมีคณะกรรมการคัดเลือกประกอบดวยโดยจะมีคณะกรรมการคัดเลือกประกอบดวย  ประธานประธาน
ศาลปกครองสูงสุดศาลปกครองสูงสุด,,รองประธานศาลฎีการองประธานศาลฎีกา,,กรรมการกรรมการ    กก..พพ..
ผูทรงคุณวุฒิผูทรงคุณวุฒิ,,เลขาธิการเลขาธิการ  กก..พพ..

••  กรรมการกรรมการ  กก..พพ..คค..  ตองทํางานเต็มเวลาตองทํางานเต็มเวลา

••  เลขาธิการเลขาธิการ  กก..พพ..เปนเลขานุการของเปนเลขานุการของ  กก..พพ..คค..



อํานาจหนาที่

• รับฟงและวินิจฉัยคํารองของเจาหนาที่ของรัฐเกี่ยวกับการบริหาร
ทรพัยากรบุคคลของหนวยงานรัฐ 

• วินิจฉัยคดีที่อัยการพิเศษ (ผูพิทักษระบบคุณธรรม) เปนผูฟอง

• ทบทวนกฎระเบียบ

• ศึกษาและทํารายงานเสนอ นายกรัฐมนตรีและรัฐสภา



ถาม & ตอบถามถาม  &&  ตอบตอบ


