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เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก 

อำเภอดอนตาล  จังหวดัมุกดาหาร 



 
ค ำน ำ 

กำรจดัทำแผนเสน้ทำงควำมกำ้วหน้ำในสำยอำชพีของเทศบำลต ำบลดอนตำล
ผำสุก 

มวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหข้ำ้รำชกำรเทศบำลต ำบลดอนตำลผำสุกไดเ้กดิกำรกระตุ้นกำรเรยีนรูใ้น
มำตรฐำน  
ก ำหนดต ำแหน่งของตนเอง เพือ่ประพฤตปิฏบิตัตินตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งใหเ้กดิ
ประสทิธภิำพ  
ประสทิธผิลในกำรปฏบิตังิำนและมองเหน็ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชพี ก่อใหเ้กดิกำรกระตุ้นกำร
พฒันำตนเองไปสูค่วำมส ำเรจ็ในอำชพี รวมทัง้เพือ่เป็นกำรดงึดูด จงูใจ และรกัษำบุคลำกรทีม่ี
ควำมสำมำรถใหอ้ยู่กบัเทศบำลต ำบลดอนตำลผำสุกตลอดไป  

ในกำรจดัทำแผนเสน้ทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชพีฉบบัน้ี เป็นกำรจดัทำ
เสน้ทำง  

ควำมกำ้วหน้ำในสำยอำชพีภำยหลงักำรเขำ้สู่ระบบแท่งเมื่อวนัที ่๑ มกรำคม ๒๕๕๙ และเป็นช่วง
ทีม่กีำรเปลีย่นแปลง ปรบัปรุงประกำศหลกัเกณฑแ์ละมหีนงัสอืเกีย่วกบักำรประเมนิเลื่อนระดบั 
กำรคดัเลอืก กำรสอบคดัเลอืกตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งใหม่เมื่อเขำ้สู่ระบบแท่ง โดยเสน้ทำง
ควำมกำ้วหน้ำของแต่ละบุคคล แต่ละต ำแหน่งอำจมมีำกกว่ำบญัชแีสดงเสน้ทำงควำมกำ้วหน้ำใน
สำยงำนอำชพีของแต่ละคนทีไ่ดร้วบรวมไวใ้นแผนฉบบันี้ ซึง่สำมำรถศกึษำเพิม่เตมิไดจ้ำก
มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง ประกำศหลกัเกณฑแ์ละหนังสอืสัง่กำร และตรวจสอบขอ้มลูกบักองกำร
เจำ้หน้ำทีโ่ดยตรงอกีครัง้หนึ่ง อกีทัง้แผนเสน้ทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชพีฉบบัน้ี จะไดใ้ชเ้ป็น
คู่มอืในกำรปฏบิตังิำนเกีย่วกบักำรเลื่อนระดบัของขำ้รำชกำรอกีทำงหนึ่งดว้ย  

หวงัเป็นอย่ำงยิง่ว่ำแผนเสน้ทำงควำมกำ้วหน้ำในสำยอำชพีเล่มนี้จะเป็นประโยชน์
ต่อ  

ขำ้รำชกำรเทศบำลต ำบลดอนตำลผำสุกและผูส้นใจทัว่ไปใชเ้ป็นแนวทำงในกำรก้ำวขึน้สูเ่สน้ทำง
อำชพีทีด่ยีิง่ขึน้และใชใ้นกำรศกึษำต่อไป  
 

งำนกำรเจำ้หน้ำที ่ 
ส ำนกัปลดั 

เทศบำลต ำบลดอนตำลผำสุก 
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บทน ำ 
ควำมหมำย 

เสน้ทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชพี (Career Path) คอื เสน้ทำงควำมก้ำวหน้ำใน
กำร 

ท ำงำน ซึง่บุคลำกรจะสำมำรถกำ้วหน้ำไดภ้ำยในองคก์ร เสน้ทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชพีจะ
แสดงใหเ้หน็ถงึแนวทำงกำรเลื่อนต ำแหน่งจำกระดบัล่ำงสุดไปจนถงึสงูสุด เช่น กำรเลื่อนต ำแหน่ง
จำกเจำ้พนกังำนกำรเงนิและบญัชไีปจนถงึระดบัผูอ้ำนวยกำรกองคลงั กำรเลื่อนจำกต ำแหน่งเจำ้
พนกังำนธุรกำรไปจนถงึระดบัหวัหน้ำสำนกัปลดัเทศบำลต ำบลเป็นตน้  

เสน้ทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชพีทีช่ดัเจนจะท ำใหบุ้คลำกรเกดิแรงจงูใจในกำร 
ท ำงำนเพรำะบุคลำกรจะรูถ้งึแนวทำงควำมก้ำวหน้ำของตนเองในองคก์รได ้ สิง่เหล่ำนี้จะช่วยสรำ้ง
ขวญัและกำลงัใจในกำรปฏบิตังิำนของบุคลำกร และท ำใหบุ้คลำกรขยนัและตัง้ใจปฏบิตังิำนมำกขึน้ 
เพือ่ใหต้นเองสำมำรถเจรญิกำ้วหน้ำตำมต ำแหน่งงำน/สำยงำนไดอ้ย่ำงเหมำะสม  

โดยขอ้เทจ็จรงิ ในรำชกำรส่วนทอ้งถิน่ไดม้กีำรก ำหนดทำงกำ้วหน้ำของแต่ละสำย 
อำชพีไวใ้นมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งแลว้ เช่น ต ำแหน่งนำยช่ำงโยธำสำมำรถเจรญิก้ำวหน้ำไป
ตำมล ำดบัจำกระดบั ปฏบิตังิำน ช ำนำญงำน ไปจนถงึระดบัอำวุโสได ้ แต่ในมำตรฐำนก ำหนด
ต ำแหน่งจะระบุไวเ้พยีงคุณสมบตัเิฉพำะ สำหรบัต ำแหน่งทีเ่ป็นมำตรฐำนขัน้ต ่ำเท่ำนัน้ เช่น นำย
ช่ำงโยธำระดบัปฏบิตังิำนทีจ่ะขึ้นสูช่ ำนำญงำน จะตอ้ง เคยดำรงต ำแหน่งประเภททัว่ไป ระดบั
ปฏบิตังิำน และปฏบิตังิำนช่ำงโยธำหรอืงำนอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งตำมที ่ก.จ., ก.ท., หรอื ก.อบต. ก ำหนด
มำแลว้ไม่น้อยกว่ำ ๖ ปี ก ำหนดเวลำ ๖ ปี ใหล้ดเป็น ๕ ปี สำหรบัผูม้คีุณสมบตัเิฉพำะสำหรบั
ต ำแหน่งนำยช่ำงโยธำ ระดบัปฏบิตังิำน ขอ้ ๒ (ไดร้บัประกำศนียบตัรวชิำชพีเทคนิค หรอืคุณวุฒิ
อย่ำงอื่นทีเ่ทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกนัในสำขำวชิำหรอืทำงเทคนิควศิวกรรมส ำรวจ เทคนิควศิวกรรม
โยธำ เทคนิคกำรจดักำรงำนก่อสรำ้ง เทคนิคสถำปัตยกรรม โยธำ ส ำรวจ ก่อสรำ้ง สถำปัตยกรรม 
ช่ำงก่อสรำ้ง ช่ำงส ำรวจ ช่ำงโยธำ หรอืในสำขำวชิำหรอืทำงอื่นที ่ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต.ก ำหนด
ว่ำใชเ้ป็นคุณสมบตัเิฉพำะ สำหรบัต ำแหน่งนี้ได)้ และใหล้ดเป็น ๔ ปี สำหรบัผูม้คีุณสมบตัเิฉพำะสำ
หรบัต ำแหน่งนำยช่ำงโยธำ ระดบัปฏบิตังิำน ขอ้ ๓ (ไดร้บัประกำศนียบตัรวชิำชพีชัน้สงูหรอืคุณวุฒิ
อย่ำงอื่นทีเ่ทยีบไดไ้ม่ต ่ำกว่ำนี้ ในสำขำวชิำ  
หรอืทำงเทคนิควศิวกรรมส ำรวจ เทคนิควศิวกรรมโยธำ เทคนิคกำรจดักำรงำนก่อสรำ้ง เทคนิค
สถำปัตยกรรม โยธำ ส ำรวจ ก่อสรำ้ง สถำปัตยกรรม ช่ำงก่อสรำ้ง ช่ำงส ำรวจ ช่ำงโยธำ หรอื
สำขำวชิำหรอืทำงอื่นที ่ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต.ก ำหนดว่ำใชเ้ป็นคุณสมบตัเิฉพำะสำหรบัตำแหน่ง
นี้ได)้ หรอืด ำรงต ำแหน่งอย่ำงอื่นทีก่.จ., ก.ท., หรอื ก.อบต. เทยีบไดไ้ม่ต ่ำกว่ำนี้ โดยจะตอ้ง
ปฏบิตังิำนช่ำงโยธำ หรอืงำนอื่นทีเ่กีย่วขอ้งตำมระยะเวลำที ่ ก ำหนดดว้ย เป็นตน้ ยงัมไิดร้ะบุถงึ
ประสบกำรณ์ทีจ่ำเป็น ระยะเวลำก่อนที่จะเลื่อนขึน้ด ำรงต ำแหน่งในสำยงำน ประเภทวชิำกำร 
ประเภทอำนวยกำรทอ้งถิน่ ดงันัน้ในแผนเสน้ทำงควำมกำ้วหน้ำในสำยอำชพีเล่มนี้ จงึไดศ้กึษำ



และจดัทำเสน้ทำงควำมกำ้วหน้ำทีเ่น้นใหข้ำ้รำชกำรของเทศบำลต ำบลดอนตำลผำสุกไดร้บัทรำบ
เสน้ทำงควำมก้ำวหน้ำของตนเอง  
 
  



ประโยชน์ของกำรจดัท ำแผนเสน้ทำงควำมกำ้วหน้ำในสำยอำชพี 
๑.สรำ้ง/เพิม่แรงจูงใจในกำรทำงำนของบุคลำกร ใหส้ัง่สมประสบกำรณ์และผลงำนใหม้ี

คุณภำพและม ีศกัยภำพทีเ่พยีงพอและเหมำะสมในกำรทีจ่ะด ำรงต ำแหน่งในระดบัทีส่งูขึน้ไป  
๒.องคก์รมหีลกัเกณฑม์กีำรวำงแผนทีเ่ป็นระบบในกำรเลื่อนขัน้และต ำแหน่งงำนทีเ่ป็น

ธรรมและเหมำะสม  
๓.เป็นกำรจดัเตรยีมและพฒันำผูม้ศีกัยภำพ ใหพ้รอ้มทดแทนในต ำแหน่งทีม่คีวำมส ำคญั

ต่อกำรปฎบิตังิำนขององคก์ร  
๔.เพือ่ใหข้ำ้รำชกำรเทศบำลต ำบลดอนตำลผำสุกเกดิกำรกระตุน้กำรเรยีนรูใ้นมำตรฐำน

ก ำหนด ต ำแหน่งของตนเอง เพือ่ประพฤตปิฏบิตัตินตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งใหเ้กดิ
ประสทิธภิำพ  
ประสทิธผิลในกำรปฏบิตังิำน  

๕.เพือ่ใหข้ำ้รำชกำรเทศบำลต ำบลดอนตำลผำสุก มองเหน็ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชพีของ
ตนเอง 
 
ขัน้ตอนในกำรจดัทำแผนเสน้ทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชพี  

๑. กำรศกึษำเอกสำรทีเ่กี่ยวขอ้ง ประกอบดว้ย คู่มอืและแนวทำงปฏบิตัเิพือ่เป็นกำร
เสรมิสรำ้งควำมเขำ้ใจเกีย่วกบัระบบจ ำแนกต ำแหน่งของขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่ จำกระบบซเีป็น
ระบบแท่ง ของส ำนกังำนปลดักระทรวงมหำดไทย ประกำศคณะกรรมกำรพนกังำนเทศบำลจงัหวดั
มุกดำหำร 

๒. กำรศกึษำปัจจยัพืน้ฐำน ประกอบดว้ย มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง สมรรถนะทีจ่ำเป็นสำ
หรบักำรปฏบิตังิำน กำรรวบรวมขอ้มลูบุคลำกรภำยในองคก์รเพือ่จดัทำบญัชแีสดงเสน้ทำง
ควำมกำ้วหน้ำในสำยอำชพี  

๓.กำรจดัทำรูปเล่มแผนเสน้ทำงควำมกำ้วหน้ำในสำยอำชพีตำมเอกสำรและขอ้มลูทีไ่ด้
จำกกำรศกึษำ  

๔.กำรสือ่สำรใหข้ำ้รำชกำรของเทศบำลต ำบลดอนตำลผำสุกไดร้บัทรำบและเขำ้ใจ อกีทัง้
เป็นกำรสรำ้งควำมชดัเจนใหทุ้กคนรบัรูถ้งึเสน้ทำงควำมกำ้วหน้ำในอำชพีกำรงำน  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
กำรศกึษำปัจจยัพืน้ฐำน 
มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง 

รปูแบบกำรจดัทำมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งในระบบแท่งของบุคลำกรทอ้งถิน่ ใชว้ธิ ีRole 
Profiling เป็น ๓ สว่น คอื  

๑) หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบหลกั (Key Accountabilities) เป็นกำรก ำหนดว่ำต ำแหน่ง
งำน  

นัน้ ๆ จะตอ้งบรรลุผลสมัฤทธิใ์นดำ้นใดบำ้งจงึจะถอืว่ำบรรลุวตัถุประสงคข์องงำนประจ ำต ำแหน่ง 
อนัเป็นกำรสนับสนุนภำรกจิของหน่วยงำน/องคก์รโดยครบถว้น  

เน้นกำรเขยีนสรุปงำนและขอบเขตควำมรบัผดิชอบทีจ่ำเป็นในงำนตำมภำรกจิปัจจุบนั 
(ซึง่เป็นขอ้มลูทีไ่ดจ้ำกแบบบรรยำยลกัษณะงำนทีไ่ดท้ ำกำรวเิครำะหง์ำนแลว้ของผู้แทนหน่วยงำน
ในองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่) และหน้ำงำนทีเ่หมำะสม ครอบคลุม และมคีวำมชดัเจนของแต่ละ
ต ำแหน่งทีอ่งิทศิทำงในอนำคตของขำ้รำชกำรและพนกังำนสว่นทอ้งถิน่โดยกระบวนกำรเขยีนแต่
ละหน้ำทีร่บัผดิชอบหลกัจะตอ้งชดัเจนว่ำ งำนท ำอะไรเพือ่ผลสมัฤทธิใ์ด  

๒) คุณสมบตัเิฉพำะสำหรบัต ำแหน่ง (Knowledge and Experiences) เป็นกำรก ำหนดว่ำ  
ต ำแหน่งงำนนัน้จะตอ้งมคีุณสมบตั ิเช่น วุฒกิำรศกึษำ และประสบกำรณ์ในระดบัใดทีจ่ำเป็นและ
เพยีงพอแก่กำรปฏบิตังิำนประจ ำต ำแหน่งใหส้มัฤทธิผ์ล ไม่ต ่ำหรอืสงูเกนิควำมจำเป็นของระดบั
งำนในต ำแหน่ง  

เน้นกำรก ำหนดวุฒกิำรศกึษำขัน้ต ่ำของแต่ละสำยงำนเน่ืองจำกในปัจจุบนัแนวโน้มของวุฒิ
กำรศกึษำกำลงัเปลีย่นจำกคุณวุฒทิีเ่ฉพำะเจำะจงไปสูคุ่ณวุฒทิีเ่ปิดกวำ้งมำกขึน้ โดยเน้น
ผลสมัฤทธิข์องงำนและกำรสัง่สมควำมรูค้วำมเชีย่วชำญในงำนเป็นหลกัโดยในแต่ละสำยงำนจะมี
กระบวนกำรในกำรพจิำรณำคอื 

• สำยงำนนัน้เป็นสำยงำนปิดทีต่อ้งกำรเฉพำะผูม้วีุฒกิำรศกึษำในสำยอำชพีนัน้เท่ำนัน้ 
เช่น นำยแพทย ์ทนัตแพทย ์หรอืไม่  

• สำยงำนนัน้สำมำรถเปิดรบัผูม้วีุฒกิำรศกึษำในระดบัต ่ำทีร่ะดบัใดเพือ่ใหส้ำมำรถ
ท ำงำนไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ  

• สำยงำนนัน้ควรเน้นก ำหนดประสบกำรณ์ทีเ่หมำะสม เพื่อสอดรบักบัลกัษณะงำนที่
เปลีย่นแปลงไป  

๓) ควำมรูค้วำมสำมำรถ ทกัษะ และสมรรถนะทีจ่ ำเป็นสำหรบัต ำแหน่ง (Skills and  



Competencies) เป็นกำรก ำหนดว่ำต ำแหน่งงำนต่ำง ๆ ตอ้งกำรควำมรูท้กัษะ และสมรรถนะแบบ
ใดที ่ 
จ ำเป็นในกำรปฏบิตัหิน้ำทีใ่หไ้ดผ้ลงำนทีด่ ี 
 

เน้นกำรก ำหนด โดยระบุกวำ้ง ๆ ดงันี้  
(๑) ควำมรูค้วำมสำมำรถทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรปฏบิตังิำนในต ำแหน่ง 
ควำมรู ้คอืองคค์วำมรูต้่ำง ๆ ทีใ่ชใ้นกำรปฏบิตังิำนในต ำแหน่ง โดย ก.ถ. ก ำหนดให้

ขำ้รำชกำรและพนกังำนสว่นทอ้งถิน่ตอ้งมขีอ้มลูหรอืควำมรูท้ีจ่ ำเป็นต่ำง ๆ เพือ่ใหส้ำมำรถ
ปฏบิตังิำนไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพสงูสุด เช่น ต ำแหน่งนักทรพัยำกรบุคคล จะตอ้งมคีวำมรูท้ี่
จ ำเป็นในงำน (ควำมรูเ้ฉพำะทำงในงำนทีร่บัผดิชอบ)  
ควำมรูเ้รื่องกฎหมำย (ควำมรูเ้ฉพำะทำงงำนทีร่บัผดิชอบ) ควำมรูเ้รื่องกำรจดักำรควำมรู ้ควำมรู้
เรื่องกำรจดัระบบองคก์ร ควำมรูเ้รื่องงำนธุรกำรและงำนสำรบรรณ ควำมรูเ้รื่องกำรบรหิำร
ทรพัยำกรบุคล ควำมรูเ้รื่องกำรพฒันำบุคลำกร  

(๒) ทกัษะทีจ่ ำเป็นสำหรบักำรปฏบิตังิำนในต ำแหน่ง  
ทกัษะ คอื กำรน ำองคค์วำมรูม้ำใชจ้นเกดิเป็นควำมช ำนำญและคล่องแคล่ว หรอืขดี

ควำมสำมำรถทีจ่ ำเป็นในกำรปฏบิตังิำนต่ำง ๆทีพ่ฒันำมำจำกกำรสัง่สมประสบกำรณ์และกำร
ฝึกฝน เช่น ทกัษะภำษำองักฤษ ก ำหนดเป็นทกัษะ มำกกว่ำควำมรู ้เนื่องจำกตอ้งกำรให้
ขำ้รำชกำรและพนกังำนสว่นทอ้งถิน่สำมำรถนำควำมรู ้ภำษำองักฤษมำใชอ้ย่ำงเหมำะสมกบั
ผูร้บับรกิำร จงึก ำหนดเป็นทกัษะกำรใชภ้ำษำองักฤษเป็นตน้  

(๓) สมรรถนะทีจ่ ำเป็นสำหรบักำรปฏบิตังิำนในต ำแหน่ง ซึง่กำรก ำหนดเช่นนี้จะท ำใหส้ำ
นกังำน ก.ถ. หรอืองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่สำมำรถออกประกำศระเบยีบเพื่อก ำหนด
กระบวนกำรในกำรประเมนิ และพฒันำควำมรูท้กัษะและสมรรถนะทีเ่หมำะสมในแต่ละพืน้ทีไ่ด้
อย่ำงยดืหยุ่น  

สมรรถนะ คอื ลกัษณะเชงิพฤตกิรรม บทบำททีแ่สดงออกต่อสงัคม ภำพลกัษณ์ภำยใน 
อุปนิสยัและแรงผลกัดนัเบือ้งลกึ และแสดงออก ทีแ่สดงในรปูของพฤตกิรรมทีท่ำใหบุ้คคลสรำ้ง
ผลงำนไดโ้ดดเด่นในองคก์รซึง่สมรถนะ ไดก้ ำหนดเป็นสมรรถนะหลกัทีทุ่กคนในองคก์รตอ้งม ีคอื 
กำรมุ่งผลสมัฤทธิ ์กำรยดึมัน่ในควำมถูกตอ้งและจรยิธรรม ควำมเขำ้ใจในองคก์รและระบบงำน 
กำรบรกิำรทีเ่ป็นเลศิ และกำรทำงำนเป็นทมีนอกจำกนัน้ยงัมสีมรรถนะประจำสำยงำน เช่น 
ต ำแหน่งนกัทรพัยำกรบุคคล มสีมรรถนะประจ ำสำยงำนคอื กำรแกไ้ขปัญหำและดำเนินกำรเชงิรุก 
กำรคดิวเิครำะห ์กำรสัง่สมควำมรูแ้ละควำมเชีย่วชำญในสำยอำชพี และควำมละเอยีดรอบคอบ
และควำมถูกตอ้งของงำน ส่วนในสำยงำนผูบ้รหิำรกย็งัต้องมสีมรรถนะประจ ำผูบ้รหิำร คอื กำร
เป็นผูน้ ำกำรเปลีย่นแปลง ควำมสำมำรถในกำรเป็นผูน้ ำควำมสำมำรถในกำรพฒันำคน กำรคดิเชงิ 
กลยุทธ ์ 
 



ผลของกำรก ำหนดควำมรู ้ทกัษะ และสมรรถนะทีจ่ ำเป็นส ำหรบัต ำแหน่งจะสมัพนัธก์บั
ระบบ  

กำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคลในองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดงันี้  
• กำรสรรหำ เพือ่ใหไ้ดข้ำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่ใหม่ตำมควำมรู ้ทกัษะและสมรรถนะที่

ตอ้งกำร  
• กำรบรหิำรผลงำนและกำรใหผ้ลตอบแทน เพือ่ใหก้ำรประเมนิเชื่อมโยงกบัศกัยภำพที่

ตอ้งกำร  
• กำรฝึกฝนและกำรพฒันำ เพือ่สรำ้งและเตรยีมควำมพรอ้มใหข้ำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่

เป็นมอือำชพี  
• กำรคดัสรรและควำมกำ้วหน้ำในอำชพี เพือ่ใหก้ำรเลื่อนระดบัไดข้้ำรำชกำรสว่น

ทอ้งถิน่ทีม่คีุณภำพตรงตำมเจตนำรมณ์ของระบบแท่ง  
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะ ควำมรูแ้ละทกัษะทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรปฏบิตังิำน  

สมรรถนะ  
สมรรถนะทีจ่ ำเป็นในงำนของขำ้รำชกำรหรอืพนกังำนสว่นทอ้งถิน่ แบ่งเป็น ๓ ประเภท 

ดงันี้  
สมรรถนะหลกั หมำยถงึ สมรรถนะทีข่ำ้รำชกำรทุกประเภทและระดบัต ำแหน่งจ ำเป็นตอ้ง

ม ี 
เพือ่เป็นกำรหล่อหลอมใหเ้กดิพฤตกิรรมและค่ำทีน่ิยมทีพ่งึประสงคร์่วมกนั ซึ่งจะก่อใหเ้กดิ
ประโยชน์สงูสุดต่อองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ประชำชน สงัคม และประเทศชำต ิประกอบดว้ย ๕ 
สมรรถนะ  

สมรรถนะประจ ำผูบ้รหิำร หมำยถงึ สมรรถนะทีข่ำ้รำชกำรในต ำแหน่งประเภทบรหิำรและ  
อ ำนวยกำร ซึง่ตอ้งก ำกบัดแูลทมีงำนหรอืผูใ้ตบ้งัคบับญัชำจ ำเป็นตอ้งมใีนฐำนะผูน้ ำทีม่ี
ประสทิธภิำพ เพือ่น ำทมีงำนหรอืผูใ้ตบ้งัคบับญัชำใหส้ำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีไ่ดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ
และสอดคลอ้งตำมวตัถุประสงคข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ประกอบดว้ย ๔ สมรรถนะ  

สมรรถนะประจ ำสำยงำน หมำยถงึ สมรรถนะทีก่ ำหนดเฉพำะสำหรบัประเภทและระดบั  



ต ำแหน่งในสำยงำนต่ำง ๆ เพือ่สนบัสนุนและสง่เสรมิใหข้ำ้รำชกำรทีด่ ำรงต ำแหน่งในสำยงำนนัน้ 
สำมำรถปฏบิตัภิำรกจิในหน้ำทีไ่ดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพและบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ประกอบดว้ย ๒๒ สมรรถนะ  

กำรก ำหนดสมรรถนะทีจ่ ำเป็นประจ ำสำยงำนของขำ้รำชกำรหรอืพนกังำนสว่นทอ้งถิน่ มี
ดงันี้  

๑) สมรรถนะหลกั ใหก้ ำหนดเป็นสมรรถนะทีจ่ ำเป็นประจ ำสำยงำนในทุกประเภทและ
ระดบั  
ต ำแหน่งทัง้ ๕ สมรรถนะ  

๒) สมรรถนะประจ ำผูบ้รหิำร ใหก้ ำหนดเป็นสมรรถนะทีจ่ ำเป็นประจ ำสำยงำนในต ำแหน่ง  
ประเภทบรหิำรและอ ำนวยกำรทัง้ ๔ สมรรถนะ  

๓) สมรรถนะประจ ำสำยงำน ใหก้ ำหนดเป็นสมรรถนะทีจ่ ำเป็นประจ ำสำยงำนในทุก
ประเภทและระดบัต ำแหน่งไวอ้ย่ำงน้อยสำยงำนละ ๓ สมรรถนะ  

กำรก ำหนดรำยละเอยีด หลกัเกณฑ ์และวธิปีฏบิตัเิกีย่วกบัสมรรถนะทีจ่ ำเป็นในงำนของ  
ขำ้รำชกำรหรอืพนกังำนสว่นทอ้งถิน่ ใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนทัว่ไปที ่ก.จ.ก ำหนด (สรุปตำรำง
สมรรถนะตำมประกำศ ก.ถ. (ฉบบัที ่4) 

สมรรถนะหลกั สมรรถนะประจ ำผูบ้รหิำร สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
จ ำนวน  5 รำยกำรไดแ้ก่ 

1. กำรมุ่งผลสมัฤทธิ ์
2. กำรยดึมัน่ในควำม

ถูกตอ้งและจรยิธรรม 
3. ควำมเขำ้ใจองคก์ร

และระบบงำน 

จ ำนวน  4  รำยกำรไดแ้ก่ 
1. กำรเป็นผูน้ ำกำร

เปลีย่นแปลง 
2. ควำมสำมำรถในกำร

เป็นผูน้ ำ 

จ ำนวน 22 รำยกำรไดแ้ก่ 
1. กำรก ำกบัตดิตำม

อย่ำงสม ่ำเสมอ 
2. กำรแกไ้ขปัญหำอย่ำง

มอือำชพี 
3. กำรแกไ้ขปัญหำและ

ด ำเนินกำรเชงิรุก 
4. กำรคน้หำและกำร

บรหิำรจดักำรขอ้มลู 
5. กำรควบคุมและ

จดักำรสถำนกำรณ์
อย่ำงสรำ้งสรรค ์

 
(สรุปตำรำงสมรรถนะตำมประกำศ ก.ถ. (ฉบบัที ่4) 

สมรรถนะหลกั สมรรถนะประจ ำผูบ้รหิำร สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
4. กำรบรกิำรเป็นเลศิ 
5. กำรทำงำนเป็นทมี 

พฒันำคน 

3. ควำมสำมำรถในกำร 
4. กำรคดิเชงิกลยุทธ์ 

6 กำรคดิวเิครำะห ์
7 กำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
8 กำรบรหิำรทรพัยำกร  



๙. กำรมุ่งควำมปลอดภยัและ
กำรระวงัภยั  
๑๐. กำรยดึมัน่ในหลกัเกณฑ ์ 
๑๑. กำรวำงแผนและกำร
จดักำร  
๑๒. กำรวเิครำะหแ์ละกำรบูร
ณำกำร  
๑๓. กำรสรำ้งใหเ้กดิกำรมี
สว่นร่วมทุกภำคสว่น  
๑๔. กำรสัง่สมควำมรูแ้ละ
ควำมเชีย่วชำญ  
ในสำยอำชพี  
๑๕. กำรใหค้วำมรูแ้ละกำร
สรำ้งสำยสมัพนัธ ์ 
๑๖. ควำมเขำ้ใจผูอ้ื่นและ
ตอบสนองอย่ำง  
สรำ้งสรรค ์ 
๑๗. ควำมเขำ้ใจพืน้ทีแ่ละ
กำรเมอืงทอ้งถิน่  
๑๘. ควำมคดิสรำ้งสรรค ์ 
๑๙. ควำมละเอยีดรอบคอบ
และควำม  
ถูกตอ้งของงำน  
๒๐. จติสำนึกและรบัผดิชอบ
ต่อสิง่แวดลอ้ม  
๒๑. ศลิปะกำรโน้มน้ำวจงูใจ  
๒๒. สรำ้งสรรคเ์พือ่ประโยชน์
ของทอ้งถิน่ 

 
 
 
ควำมรู ้ 

ตำมประกำศ ก.ถ. ลงวนัที ่๒๖ ธนัวำคม ๒๕๕๗ เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนกลำงกำร
บรหิำรงำนบุคคลสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่๔) กำรก ำหนดควำมรูท้ีจ่ ำเป็นประจ ำสำยงำนของ



ขำ้รำชกำรหรอืพนกังำนสว่นทอ้งถิน่ มจีำนวน ๒๑ ดำ้น โดยมกีำรก ำหนดในต ำแหน่งแต่ละ
ประเภทดงันี้  

๑) สำยงำนในต ำแหน่งประเภทบรหิำร ไดก้ ำหนดควำมรูท้ีจ่ำเป็นประจ ำสำยงำนไวอ้ย่ำง  
น้อยสำยงำนละ ๗ ดำ้น  

๒) สำยงำนในต ำแหน่งประเภทอำนวยกำร ใหก้ ำหนดควำมรูท้ีจ่ ำเป็นประจ ำสำยงำนไว้
อย่ำง  
น้อยสำยงำนละ ๗ ดำ้น  

๓) สำยงำนในต ำแหน่งประเภทวชิำกำร ใหก้ ำหนดควำมรูท้ีจ่ำเป็นประจ ำสำยงำนไวอ้ย่ำง
น้อย  
สำยงำนละ ๕ ดำ้น  

๔) สำยงำนในต ำแหน่งประเภททัว่ไป ใหก้ ำหนดควำมรูท้ีจ่ ำเป็นประจ ำสำยงำนไวอ้ย่ำง
น้อย  
สำยงำนละ ๓ ดำ้น  
 
ทกัษะ  

ตำมประกำศ ก.ถ. ลงวนัที ่๒๖ ธนัวำคม ๒๕๕๗ เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนกลำงกำร
บรหิำรงำนบุคคลสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่๔) กำรก ำหนดทกัษะทีจ่ำเป็นประจ ำสำยงำนของ
ขำ้รำชกำรหรอืพนกังำนสว่นทอ้งถิน่ มจีำนวน ๙ ดำ้น โดยมกีำรก ำหนดในต ำแหน่งแต่ละประเภท 
ดงันี้  

๑) สำยงำนในต ำแหน่งประเภทบรหิำร ใหก้ ำหนดทกัษะทีจ่ ำเป็นประจ ำสำยงำนไวอ้ย่ำง
น้อย  
สำยงำนละ ๔ ดำ้น  

๒) สำยงำนในต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร ใหก้ ำหนดทกัษะทีจ่ ำเป็นประจ ำสำยงำนไว 
น้อยสำยงำนละ ๔ ดำ้น  

๓) สำยงำนในต ำแหน่งประเภทวชิำกำร ใหก้ ำหนดทกัษะทีจ่ ำเป็นประจ ำสำยงำนไวอ้ย่ำง
น้อย  
สำยงำนละ ๓ ดำ้น  

๔) สำยงำนในต ำแหน่งประเภททัว่ไป ใหก้ ำหนดทกัษะทีจ่ ำเป็นประจ ำสำยงำนไวอ้ย่ำง
น้อย  
สำยงำนละ ๓ ดำ้น  
 
 
  



สรุปตำรำงควำมรูแ้ละทกัษะตำมประกำศ ก.ถ. (ฉบบัที ่๔)  
ควำมรู ้ ทกัษะ 

ควำมรูท้ีจ่ ำเป็นในงำน ๒๑ ดำ้น ไดแ้ก่  
๑. ควำมรูท้ีจ่ำเป็นในงำน (ควำมรูเ้ฉพำะทำงใน
งำนทีร่บัผดิชอบ)  
๒. ควำมรูเ้รื่องกฎหมำย (ควำมรูเ้ฉพำะทำงใน
งำนทีร่บัผดิชอบ)  
๓. ควำมรูเ้รื่องหลกัปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีง
ตำมแนวพระรำชด ำรขิองพระบำทสมเดจ็พระ
เจำ้อยู่หวั  
๔. ควำมรูท้ ัว่ไปเรื่องชุมชน  
๕. ควำมรูเ้รื่องกำรจดักำรควำมรู ้ 
๖. ควำมรูเ้รื่องกำรจดัท ำแผนปฏบิตักิำรและแผน
ยุทธศำสตร ์ 
๗. ควำมรูเ้รื่องกำรตดิตำมและประเมนิผล  
๘. ควำมรูเ้รื่องระบบกำรจดักำรองคก์ร  
๙. ควำมรูเ้รื่องกำรวเิครำะหผ์ลกระทบต่ำง ๆ เช่น 
กำรประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA), กำร
ประเมนิผลกระทบทำงสุขภำพ (HIA), ฯลฯ  
๑๐. ควำมรูเ้รื่องกำรทำงบกำรเงนิและงบประมำณ  
๑๑. ควำมรูเ้รื่องระบบกำรบรหิำรงำนกำรคลงั
ภำครฐัดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(GFMIS)  
๑๒. ควำมรูเ้รื่องกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  
๑๓. ควำมรูเ้รื่องบญัชแีละระบบบญัช ี 
๑๔. ควำมรูเ้รื่องจดัซือ้จดัจำ้งและกฎระเบยีบพสัดุ  
๑๕. ควำมรูเ้รื่องกำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล  
๑๖. ควำมรูเ้รื่องกำรพฒันำบุคลำกร  
๑๗. ควำมรูเ้รื่องงำนธุรกำรและงำนสำรบรรณ  
๑๘. ควำมรูเ้รื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและ
ผลกระทบต่อเศรษฐกจิและสงัคมพืน้ที ่ 
๑๙. ควำมรูเ้รื่องสำรสำรสำธำรณะ  
๒๐. ควำมรูเ้รื่องกำรบรหิำรจดักำรฮำรด์แวร ์์
(Hardware) ซอฟตแ์วร ์์(Software) และ เน็ต
เวริก์ (Network)  

ทกัษะทีจ่ ำเป็นในงำน ๙ ดำ้น ไดแ้ก่  
๑. ทกัษะกำรบรหิำรขอ้มลู  
๒. ทกัษะกำรใชค้อมพวิเตอร ์ 
๓. ทกัษะกำรประสำนงำน  
๔. ทกัษะในกำรสบืสวน  
๕. ทกัษะกำรบรหิำรโครงกำร  
๖. ทกัษะในกำรสือ่สำร กำรน ำเสนอ และ  
ถ่ำยทอดควำมรู ้ 
๗. ทกัษะกำรเขยีนรำยงำนและสรุป
รำยงำน  
๘. ทกัษะกำรเขยีนหนงัสอืรำชกำร  
๙. ทกัษะกำรใชเ้ครื่องมอืและอุปกรณ์ทำง  
วทิยำศำสตร ์ 
 



๒๑. ควำมรูเ้รื่องบรรณำรกัษ์  
 

 
 
ขอ้มลูพืน้ฐำนบุคลำกรเทศบำลต ำบลดอนตำลผำสุก  
ขอ้มลูอตัรำกำลงัและวุฒกิำรศกึษำของขำ้รำชกำรเทศบำลต ำบลดอนตำลผำสุก 

 
 
ที ่

 
 

ต ำแหน่ง 

จ ำนวนคน
ตำมกรอบ 
อตัรำก ำลงั 

(คน) 

จ ำนวนคน/วุฒกิำรศกึษำ (ตำมทีม่คีนครอง
ต ำแหน่ง) 

ป.โท 
(คน) 

ป.ตร ี
(คน) 

 

ปวส./ 
อนุปรญิญำ 

(คน) 

ต ่ำ
กว่ำ 
ปวส. 
(คน) 

รวม 
(คน) 

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
 
14 
15 
16 
17 

นกับรหิำรงำนทอ้งถิน่  
นกับรหิำรงำนทัว่ไป 
นกับรหิำรงำนกำรคลงั 
นกับรหิำรงำนช่ำง  
นิตกิร 
นกัวเิครำะหน์โยบำยและ
แผน 
นกัวชิำกำรเงนิและบญัช ี
นกัวชิำกำรจดัเกบ็รำยได้ 
นกัวชิำกำรศกึษำ 
นกัพฒันำชุมชน 
นกัวชิำกำรสำธำรณสุข 
นกัทรพัยำกรบุคคล 
นกัป้องกนัและบรรเทำสำ
ธำรณภยั 
นกัจดักำรงำนช่ำง 
เจำ้พนกังำนธุรกำร 
นำยช่ำงโยธำ  
เจำ้พนกังำนพสัดุ 

1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
 
1 
1 
 
1 
1 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
1 
1 
1 
 
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
1 
1 

 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 

รวมทัง้สิน้ 20 7 7 3 - 17 
 



ขอ้มลูพืน้ฐำนบุคลำกรเทศบำลต ำบลดอนตำลผำสุกดงักล่ำว เป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งต้นเท่ำนัน้ ใน
กำรจดัท ำบญัชแีสดงเสน้ทำงควำมกำ้วหน้ำในสำยอำชพีของขำ้รำชกำรเทศบำลต ำบลดอนตำล
ผำสุก 
 


