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ประกาศมาตรฐานทัว่ไปในระบบแท่ง 

ประกาศมาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบั แจ้งตามหนังสือ 

อตัราต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง   
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2558  ลงวนัท่ี  4 กนัยายน 2558 

หนงัสือ ท่ี มท 0809.5/ว 40  
ลงวนัท่ี  15 กนัยายน 2558 

การใหข้า้ราชการส่วนทอ้งถ่ินไดรั้บเงินเดือน พ.ศ. 2558  
ลงวนัท่ี  22 ตุลาคม 2558  

หนงัสือ ท่ี มท 0809.5/ว 50  
ลงวนัท่ี  30 ตุลาคม 2558 

การจดัมาตรฐานก าหนดต าแหน่งขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  
พ.ศ. 2558  ลงวนัท่ี  27 พฤศจิกายน 2558 

หนงัสือ ท่ี มท 0809.5/ว 58  
ลงวนัท่ี  11 ธนัวาคม 2558 

การยา้ยขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2558 
ลงวนัท่ี  24 ธนัวาคม 2558  

หนงัสือ ท่ี มท 0809.2/ว 135  
ลงวนัท่ี  28 ธนัวาคม 2558 

วินยัและการรักษาวนิยัและการด าเนินการทางวินยั พ.ศ. 2558 
ลงวนัท่ี  ลงวนัท่ี  24 ธนัวาคม 2558  

หนงัสือ ท่ี มท 0809.2/ว 135  
ลงวนัท่ี  28 ธนัวาคม 2558 



ประกาศมาตรฐานทัว่ไปในระบบแท่ง 

ประกาศมาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบั แจ้งตามหนังสือ 

การใหอ้อกจากราชการ พ.ศ.  2558  
ลงวนัท่ี  24 ธนัวาคม 2558  

หนงัสือ ท่ี มท 0809.2/ว 135  
ลงวนัท่ี  28 ธนัวาคม 2558 

สิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกข ์
พ.ศ. 2558  ลงวนัท่ี  24 ธนัวาคม 2558  

หนงัสือ ท่ี มท 0809.2/ว 135  
ลงวนัท่ี  28 ธนัวาคม 2558 

 การก าหนดโควตาและวงเงินการเล่ือนขั้นเงินเดือน ค่าจา้ง 
และค่าตอบแทนพิเศษ พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี  24 ธนัวาคม 2558  

หนงัสือ ท่ี มท 0809.2/ว 135  
ลงวนัท่ี  28 ธนัวาคม 2558 

การเล่ือนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2558   
ลงวนัท่ี  24 ธนัวาคม 2558  

หนงัสือ ท่ี มท 0809.2/ว 135  
ลงวนัท่ี  28 ธนัวาคม 2558 

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการประเมินผลการปฏิบติังาน พ.ศ. 2558 
ลงวนัท่ี  24 ธนัวาคม 2558  

หนงัสือ ท่ี มท 0809.2/ว 135  
ลงวนัท่ี  28 ธนัวาคม 2558 



ประกาศมาตรฐานทัว่ไปในระบบแท่ง 

ประกาศมาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบั แจ้งตามหนังสือ 

โครงสร้างและระดบัต าแหน่ง  พ.ศ.  2558  
ลงวนัท่ี  28 ธนัวาคม 2558  

หนงัสือ ท่ี มท 0809.2/ว 136  
ลงวนัท่ี  29 ธนัวาคม 2558 

อตัราเงินเดือนและวธีิการจ่ายเงินเดือนฯ (บญัชี 5) 
ลงวนัท่ี  28 ธนัวาคม 2558  

หนงัสือ ท่ี มท 0809.2/ว 293  
ลงวนัท่ี  9 กมุภาพนัธ์ 2559 

อตัราเงินเดือนและวธีิการจ่ายเงินเดือนฯ(เงินประจ าต าแหน่ง) 
ลงวนัท่ี  7  มีนาคม 2559 

  หนงัสือ ท่ี มท 0809.3/ว 352  
ลงวนัท่ี  28 มีนาคม 2559 



โครงสรา้งต าแหน่งพนกังานสว่นทอ้งถ่ินในปัจจบุนั ... 

ระดบั 10   ปลดั  

ระดบั 9     ปลดั / รองปลดั / ผอ.ส านกั  

ระดบั 8    ปลดั / รองปลดั / ผอ.กอง / ผอ.สว่น 

ระดบั 7    ผอ.กอง / หวัหนา้ฝ่าย  

ระดบั 3-5 หรือ 6 

ระดบั 2-4 หรือ 5       ระดบัปฏิบตักิาร 

ระดบั 1-3 หรือ 4 

จดัโครงสรา้งของต าแหน่งตามระดบัมาตรฐานกลาง (Common Level) เป็น 10 ระดบั  

ระดบั 6  หวัหนา้กอง / หวัหนา้สว่น / หวัหนา้ฝ่าย  



6 

ระบบซแีบ่งประเภทต าแหน่งของ อปท. เป็น 3 ประเภท 

ประเภทวิชาชีพเฉพาะระดบั 7  ขึ้นไป 

ประเภทเชีย่วชาญเฉพาะระดบั 9  ขึ้นไป 

ประเภททัว่ไป 

สายงานเริม่ตน้จาก ระดบั 1 

สายงานเริม่ตน้จากระดบั  2 

สายงานเริม่ตน้จากระดบั  3 

บรหิาร  

ตั้งแตร่ะดบั 6-10  

 

1 

3 

2 



คนท่ีมีคุณภาพ 

ใน 

งานที่เหมาะสม 

กบั 

ความรู/้ทกัษะ/สมรรถนะท่ีตอ้งการ 

และ 

   ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม 

แนวคิดหลกัในการออกแบบระบบ ... 



8 

ระดบั 10 

ระดบั 9 

ระดบั 8 

ระดบั 7 

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

• จ าแนกกลุ่มต าแหน่งเป็น  4  ประเภท 
• แต่ละกลุ่มมีการแบ่งระดบัตามค่างานและโครงสร้าง   
    การท างานในองคก์ร 
• มีบญัชีเงินเดือนพ้ืนฐานแยกแต่ละประเภท/ ระดบั 
• ก าหนดช่ือเรียกระดบัต าแหน่งแทนตวัเลข 

• จ าแนกเป็น 10 ระดบั  
• มีบญัชีเงินเดือนเดียว 

วิชาการ ทัว่ไป อ านวยการ บริหาร 

เปรียบเทียบโครงสร้างชัน้งานและประเภทต าแหน่ง 
เดิม ใหม่ 

ช านาญการ 

ปฏิบติัการ 

เช่ียวชาญ 

ช านาญการ 
พิเศษ 

ตน้ 

สูง ระดบัสูง 

ปฏิบติังาน 

ช านาญงาน 

อาวุโส 

กลาง 

ตน้ 

กลาง 

สูง 

ระดบั 6 



ประเภทบรหิารทอ้งถ่ิน 

ค าอธิบายประเภทและระดบัต าแหน่งที่ปรบัปรุงใหม่ ... 

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกีย่วกบัอตัราต าแหน่งและมาตรฐานต าแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  ลงวนัที่ 4 กนัยายน 2558 

ต าแหน่งปลัดองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และรองปลัดองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือต าแหน่งที่เรียกช่ืออย่างอื่น ตามที่

คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนทอ้งถ่ิน ก าหนด มี 3 ระดบั คือ 

ระดบัตน้  ระดบักลาง และระดบัสูง 

ประเภทอ านวยการทอ้งถ่ิน 

ต าแหน่งหัวหนา้หน่วยงานระดับฝ่าย ระดบัส่วน ระดับกอง ระดับ

ส านัก ในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือต าแหน่งระดบัที่เรียกช่ือ

อย่างอื่น ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนทอ้งถ่ิน ก าหนดก า

มี 3 ระดบั คือ ระดบัตน้  ระดบักลาง และระดบัสูง 



ต าแหน่งที่จ  าเป็นตอ้งใชผู้ส้  าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตามมาตรฐาน

ทัว่ไปที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนทอ้งถ่ินก าหนด เพื่อปฏิบตัิงาน

ในหนา้ท่ีของต าแหน่งนั้น มี 4 ระดับ ไดแ้ก่ ระดับปฏิบัติการ  ระดับ

ช านาญการ   ระดบัช านาญการพิเศษ และระดบัเช่ียวชาญ 

 

ประเภทวิชาการ 

ค าอธิบายประเภทและระดบัต าแหน่งที่ปรบัปรุงใหม่ ... 

ต าแหน่งที่ไม่ใช่ต  าแหน่งประเภทบริหารทอ้งถ่ิน ต าแหน่งประเภท

อ านวยการทอ้งถ่ิน และต าแหน่งประเภทวิชาการ ตามมาตรฐานทัว่ไปที่

คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนทอ้งถ่ินก าหนด มี 3 ระดับ ไดแ้ก่ 

ระดบัปฏิบตังิาน ระดบัช านาญงาน และระดบัอาวุโส 

ประเภททัว่ไป  



บญัชีเทยีบประเภทและระดบัต าแหน่งระบบซีกบัระบบแท่ง 
(ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกีย่วกบัอตัราต าแหน่งและมาตรฐานต าแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  ลงวนัที่ 4 กนัยายน 2558) ... 

ระบบซี ระบบแท่ง 

สายงาน ระดบั ประเภท ระดบั 

สายงานเร่ิมต้นจาก 
ระดบั 1/2 

ระดบั 1-4 ทั่วไป ปฏิบัตงิาน 

ระดบั 5-6 ทั่วไป ช านาญงาน 

ระดบั 7 ทั่วไป อาวุโส 

สายงานเร่ิมต้นจากระดบั 3 ระดบั 3-5 วชิาการ ปฏิบัตกิาร 

ระดบั 6-7 วชิาการ ช านาญการ 

ระดบั 8 วชิาการ ช านาญการพเิศษ 

ระดบั 9 วชิาการ เช่ียวชาญ 

สายงานนักบริหาร 
(ที่มิใช่ต าแหน่งปลดั 

/รองปลดั) 

ระดบั 6-7 อ านวยการท้องถิน่ ต้น 

ระดบั 8 อ านวยการท้องถิน่ กลาง 

ระดบั 9 อ านวยการท้องถิน่ สูง 

สายงานนักบริหาร 
(ต าแหน่งปลดั/รองปลดั) 

ระดบั 6-7 บริหารท้องถิน่ ต้น 

ระดบั 8 บริหารท้องถิน่ กลาง 

ระดบั 9-10 บริหารท้องถิน่ สูง 

ประกาศมาตรฐานเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง (ระบบแท่ง) ฉบับ 2 พ.ศ. 2558.docx
ประกาศมาตรฐานเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง (ระบบแท่ง) ฉบับ 2 พ.ศ. 2558.docx


การเปลี่ยนแปลงจาก ซี เป็น แท่ง 

ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น
ระดับ C7 

นักบริหารงาน อบต. 

ผู้อ านวยการกองช่าง 

วิศวกรโยธา 

นายช่างโยธา 

• กระบอกเงินเดือนเดียวกัน  
• ทางก้าวหน้าในสายอาชีพ 

สัมพันธ์กัน 

 ประเภทอ านวยการท้องถิ่น  
ระดบัต้น ผูอ้  านวยการกองช่าง 

 ประเภทวชิาการ  
ระดบัช านาญการ วิศวกรโยธา 

• คนละกระบอกเงินเดือน ตามลักษณะงาน  
• ทางก้าวหน้าในสายอาชีพเติบโตคนละแท่ง 
     แต่เชื่อมโยงกันได้ 



 ความกา้วหนา้ในอาชีพ 

ระดบัปฏิบตังิาน 

ระดบั 
ช านาญงาน 

ระดบัอาวโุส 

ประเภททั่วไป 

ระดบัปฏิบตัิการ 

ประเภทวชิาการ 

ระดบัต้น 

ระดบักลาง 

ประเภทบริหาร 

ระดบัช านาญการ 

ระดบัช านาญการ 
พเิศษ 

ระดบัเช่ียวชาญ 

ระดบัสงู 

ระดบัต้น 

ระดบักลาง 

ระดบัสงู 

ประเภท 
อ านวยการ 

ระ
ดบั

คว
บ 

ระ
ดบั

คว
บ 

6 ปี + 
สมรรถนะ+ 
เกณฑอ์ื่นๆ 

6 ปี + 
สมรรถนะ+ 
เกณฑอ์ื่นๆ 

ยา้ยกลุ่มไดต้อ้งมี 
ป.ตรี + เกณฑอ่ื์นๆ 

ยา้ยกลุ่มไปอ านวยการไดต้อ้งมี ป.ตรี +  
หวัหนา้งาน + เกณฑอ่ื์นๆ 

ยา้ยกลุ่มตอ้งเคย 
เป็นหวัหนา้งาน+ 
เกณฑอ่ื์นๆ 

6 ปี + 
สมรรถนะ+ 
เกณฑอ์ื่นๆ 

4 ปี + 
สมรรถนะ+ 
เกณฑอ์ื่นๆ 

2 ปี + 
สมรรถนะ+ 
เกณฑอ่ื์นๆ 

4 ปี + 
สมรรถนะ+ 
เกณฑอ์ื่นๆ 

4 ปี + 
สมรรถนะ+ 
เกณฑอ์ื่นๆ 

4 ปี + 
สมรรถนะ+ 
เกณฑอ์ื่นๆ 

4 ปี + 
สมรรถนะ+ 
เกณฑอ์ื่นๆ 

ยา้ยกลุ่มตอ้งเคยเป็น 
หวัหนา้งาน + 
ประสบการณ์+เกณฑอ่ื์นๆ 

ยา้ยกลุ่มได ้
ตอ้งผา่นเกณฑ์
ประสบการณ์ 



•วุฒกิารศกึษาตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
•อายงุาน 
•ความรู/้ ทกัษะ/ สมรรถนะ 
•ประเมนิตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด 
 

•วุฒกิารศกึษาตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
•อายงุาน 
•ความรู/้ ทกัษะ/ สมรรถนะ  
•ประเมนิตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด 

ประเภท 
วิชาการ 

ประเภท 
ทัว่ไป 

ประเภทอ านวยการ
ทอ้งถ่ิน 

ประเภทบริหารทอ้งถ่ิน 
แผนความกา้วหนา้ในอาชีพ ...  

ระดบัปฏิบติังาน ฿ 

ระดบัช านาญงาน ฿ 

ระดบัอาวโุส ฿ 

ระดบัปฏิบติัการ ฿ 

ระดบัช านาญการ ฿ 

ช านาญการพิเศษ ฿ 

ระดบัเช่ียวชาญ ฿ 

•วุฒกิารศกึษาตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
•อายงุาน 
•ความรู ้/ทกัษะ /สมรรถนะ 
•ประเมนิตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด 

ระดบัต้น ฿ 

ระดบักลาง ฿ 

ระดบัสงู ฿ 

ระดบัต้น ฿ 

ระดบักลาง ฿ 

ระดบัสงู ฿ 



การเลื่อนระดบัต าแหน่ง ... 

เลื่อนระดบัภายในกลุ่มประเภทต าแหน่งเดียวกนั (ตวัอยา่ง) 

เกณฑก์ารเล่ือนระดบั 

เช่ียวชาญ 

ปฏิบติัการ 

ช านาญการ 

ช านาญการพเิศษ 

•  ระดบัหนา้ท่ีความรบัผิดชอบหลกัของผูป้ฏิบตังิาน 

    ถึงเกณฑท่ี์ก าหนดไวส้  าหรบัต  าแหน่ง 

•  ระดบัความรูท่ี้จ  าเป็นในงานของต าแหน่ง 

•  ระดบัทกัษะท่ีจ  าเป็นในงานของต าแหน่ง เช่น 

- การใชค้อมพิวเตอร ์

- การเขียนหนงัสือราชการ 

- การบริหารขอ้มูล 

- การสื่อสาร น าเสนอ ถ่ายทอดความรู ้ ฯลฯ 

•  ระดบัสมรรถนะ (Competency) ท่ีจ  าเป็นในงาน 

    ของต าแหน่ง  

•  ประสบการณใ์นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัต  าแหน่ง 



การยา้ยเปลี่ยนกลุ่มประเภทต าแหน่ง ...  

เปลี่ยนกลุ่มประเภทต าแหน่ง (ตวัอยา่ง) 

• ระดบัความรู/้ทกัษะ/สมรรถนะท่ีจ  าเป็นในงาน 

   ของต าแหน่ง 

• ประสบการณใ์นงานที่เก่ียวขอ้งกบัต าแหน่ง 

• ผลการปฏิบตังิานก่อนเปลี่ยนต าแหน่ง 

• หนา้ที่ความรบัผิดชอบหลกัของต าแหน่งใหม่และ 

   ต  าแหน่งเดิมควรมีลกัษณะเน้ืองานใกลเ้คียงกนั 

   ผูป้ฏิบตังิานสามารถประยุกตใ์ชค้วามรู ้ทกัษะ 

   หรือประสบการณ ์

 

ประเภทวิชาการ 

เกณฑก์ารยา้ยเปลี่ยนกลุ่ม 

ประเภททัว่ไป 



เปรียบเทียบเสน้ทางความกา้วหนา้ ประเภททัว่ไป  (สายงานเร่ิมตน้ระดบั 1/2) 
ระบบแท่ง 

อาวุโส 
(7) 

ปฏิบตัิงาน 
(1-4) 

ช านาญงาน 
(5-6) 

6 ปี 

ระดบั 1 

ระดบั 3 

ระดบั 4 

ระดบั 2 

ระดบั 5 

ระดบั 7 

ระดบั 6 

ระดบั 5 

ระดบั 4 

ระดบั 3 

ระดบั 2 

สายงาน 1 

สายงาน 2 

ระบบซี 

2 ปี  

2 ปี  

2 ปี + 6 ปี  

2 ปี  

2 ปี  

2 ปี + 6 ปี  

2 ปี + 10 ปี  

ประเภททัว่ไป 

2 ปี + 8 ปี  

2 ปี + 8 ปี  
6 ปี 

ปวช. 6 ปี 
ปวท. 5 ปี 
ปวส. 4 ปี 

  5 - 6 + ชง. =  6 ปี  



เปรียบเทียบเสน้ทางความกา้วหนา้ ประเภทวิชาการ (สายงานเร่ิมตน้ระดบั 3/4 ) 
ระบบแท่ง 

เช่ียวชาญ 
(9) 

ปฏิบตัิการ 
(3-5) 

ช านาญการ 
(6-7) 

4 ปี  

ระดบั 3 

ระดบั 5 

ระดบั 6 

ระดบั 4 

ระดบั 7 

ระดบั 9 

ระดบั 8 

ระดบั 7 

ระดบั 6 

ระดบั 5 

ระดบั 4 

สายงาน 3 

สายงาน 4 

ระบบซี 

2 ปี  

2 ปี  

2 ปี + 4/6 ปี  

2 ปี  

2 ปี  

2 ปี  

2 ปี + 4 ปี  

2 ปี   

ประเภทวชิาการ 

ระดบั 8 

2 ปี  

ระดบั 9 

2 ปี  

2 ปี  ช านาญการพเิศษ 
(8) 

2 ปี  

6 ปี 

ป. ตรี  6 ปี 
ป. โท  4 ปี 
ป. เอก  2 ปี 

  6 -7 + ชก. =  4 ปี  

  8 + ชกพ. =  2 ปี  



เปรียบเทียบเสน้ทางความกา้วหนา้ ประเภทอ านวยการทอ้งถ่ิน  (หน.ฝ่าย/ผอ.) 

ระบบแท่ง 

ผอ.กอง 8 

ผอ.กอง 7 

หน.ฝ่าย 7 

หน.ฝ่าย/กอง 6 

ระบบซี 

2 ปี  

2 ปี 

4 ปี   

2 ปี  

ผอ.ส านัก 9 

4/3 ปี  

ผอ.กอง (ต้น) 
(ผอ.กอง 6/ 7) 

ผอ.กอง (กลาง) 

ผอ.ส านัก (สูง) 

ประเภทอ านวยการ 

4/3ปี  

2 ปี  

ฝ่าย 7/2 ปี 
ฝ่าย 6/4 ปี  

หน.ฝ่าย (ต้น) 
(หน.ฝ่าย 6 /7) 

2 ปี  

4 ปี  

หน.ฝ่าย/ผอ.กอง 

4/3 ปี  

บทเฉพาะกาล  

หน.ฝ่าย (ต้น)  ขึน้ ผอ.กอง (ต้น)  
(หน.ฝ่าย 7 + หน.ฝ่าย (ต้น)  = 2 ปี) 
(หน.ฝ่าย 6 + หน.ฝ่าย (ต้น)  = 4 ปี /3 ปี) 

ผอ.กอง (ต้น)  ขึน้ ผอ.กอง (กลาง) 
(ผอ.กอง 7+ ผอ.กอง (ต้น)  = 2 ปี) 
(หน.ส่วน 7 + ผอ.กอง (ต้น)  = 4 ปี  /3 ปี) 
(หน.กอง 6/ หน.ส่วน 6 + ผอ.กอง (ต้น)  = 6 ปี /5 ปี) 

หน.ฝ่าย (ต้น)  ขึน้ ผอ.กอง (กลาง)  
(หน.ฝ่าย 7 + หน.ฝ่าย (ต้น)  = 4 ปี  /3 ปี) 
(หน.ฝ่าย 6 + หน.ฝ่าย (ต้น)  = 6 ปี  /5 ปี) 



เปรียบเทียบเสน้ทางความกา้วหนา้ ประเภทบริหารทอ้งถ่ิน (รอง/ปลดั) 

ปลดั (ต้น) 
(ปลดั 6/7) 

ปลดั (กลาง) 

ปลดั (สูง) 

4 ปี /3ปี  2 ปี  

รอง (ต้น) 
(รอง 6/7) 

2 ปี  

4 ปี  

รอง (กลาง) 

2 ปี  

รอง (สูง) 

2 ปี  

2 ปี  4 ปี  

4 ปี /3ปี  

ปลดั 9 

รอง 9 

ปลดั 8 

รอง 8 

รอง/ปลดั 

1 ปี  

2 ปี 

8 ปี   

รอง/ปลดั 6 

รอง 7 

2 ปี  

ปลดั 7 

2ปี  

ปลดั 10 

2 ปี  

2 ปี  

2 ปี  

4 ปี  

4 ปี  

4 ปี  

ระบบแท่ง ระบบซี 

รอง (ต้น)  ขึน้ ปลดั (ต้น)   
(รอง 7+ รอง (ต้น)  = 2 ปี) 
(รอง 6+ รอง (ต้น)  = 4 ปี /3 ปี) 

 
ปลดั (ต้น)  ขึน้ รอง (กลาง)  

  
 

 

บทเฉพาะกาล  

รอง (ต้น)  ขึน้ รอง (กลาง)   
(รอง 7+ รอง (ต้น)  = 4 ปี /3 ปี) 
(รอง 6+ รอง (ต้น)  = 6 ปี /5 ปี) 

 
รอง (กลาง)  ขึน้ ปลดั (กลาง)   

 
  

ปลดั (ต้น)  ขึน้ ปลดั (กลาง) 
 
   
 



การเปล่ียนต าแหน่งจาก ประเภททัว่ไป เป็น ประเภทวิชาการ 
เช่ียวชาญ 

(9) 

ปฏิบตัิการ 
(3-5) 

ช านาญการ 
(6-7) 

6 ปี   (ป.ตรี 6/ ป.โท 4) 

4 ปี  

 วชิาการ 

ช านาญการพเิศษ 
(8) 

2 ปี  

อาวุโส 
(7) 

ปฏิบตัิงาน 
(1-4) 

ช านาญงาน 
(5-6) 

6 ปี 

6 ปี  

4 ปี/6ปี  (สอบคดัเลอืก)  

ปวช. 6 ปี 
ปวท. 5 ปี 
ปวส. 4 ปี 

 ทัว่ไป 

มกีารปฏบิัติงานเกีย่วข้อง 

2 ปี สอบแข่งขนั/สอบคดัเลอืก  

2 ปี      (สอบคดัเลอืก)  

2 ปี สอบแข่งขนั/สอบคดัเลอืก  



การเปล่ียนต าแหน่งเป็น ประเภทอ านวยการทอ้งถ่ิน 

ผอ.กอง 
(ต้น) 

ผอ.กอง 
(กลาง) 

ผอ.ส านัก 
(สูง) 

อ านวยการท้องถิ่น 

4 /3ปี  

2 ปี  

ฝ่าย 7/2 ปี 
ฝ่าย 6/4 ปี  

หน.ฝ่าย 
(ต้น) 

2 ปี  

4 ปี  

เช่ียวชาญ 
(9) 

ปฏิบตัิการ 
(3-5) 

ช านาญการ 
(6-7) 

ช านาญการพเิศษ 
(8) 

4 ปี  

6 ปี  

8 ปี  

วชิาการ 

6 ปี /4ปี  

4 ปี  

2 ปี  อาวุโส 
(7) 

ปฏิบตัิงาน 
(1-4) 

ช านาญงาน 
(5-6) 

6 ปี 

4 ปี  

ทัว่ไป 

4 ปี  

10 ปี  

2 ปี  

4 ปี  

4 /6ปี  

บทเฉพาะกาล 
7ว + อาวุโส  = 4 ปี 

บทเฉพาะกาล 
6ว + ชก.  = 4 ปี 

บทเฉพาะกาล 
5-6 +  ชง.  =  8 ปี 

../มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง/มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง 99 สายงาน.rar
../มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง/มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง 99 สายงาน.rar
../มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง/มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง 99 สายงาน.rar
../มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง/บัญชีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เดิม - ใหม่  บทเฉพาะกาล  (เทศบาล).pdf
../มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง/บัญชีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เดิม - ใหม่  บทเฉพาะกาล  (เทศบาล).pdf


การเปล่ียนต าแหน่งเป็น ประเภทบริหารทอ้งถ่ิน 

 ผอ.กอง 
(กลาง) 

ผอ.กอง 
 (ต้น) 

 ผอ.ส านัก 
(สูง) 

ปลดั (ต้น) 

ปลดั (กลาง) 

ปลดั (สูง) 

 บริหารท้องถิ่น 

4 ปี /3ปี  

2 ปี  

รอง (ต้น) 

2 ปี  

4 ปี  

รอง (กลาง) 

2 ปี  

รอง (สูง) 

2 ปี  

2 ปี  

 อ านวยการท้องถิ่น 

2 ปี  

2 ปี  

2 ปี  

หน.ฝ่าย (ต้น) 

2 ปี  

2 ปี  

4 /3ปี  

4 ปี  

4 ปี  

4 ปี /3ปี  

2 ปี  

บทเฉพาะกาล  
ผอ.กอง (ต้น) ไป รอง (ต้น)   

(ผอ.กอง 7+ ผอ.กอง (ต้น)  = 2 ปี) 
(หน.ส่วน 7 + ผอ.กอง (ต้น)  = 4 ปี/ -) 
(หน.กอง 6/ หน.ส่วน 6 + ผอ.กอง (ต้น) = 6 ปี/-) 



 ประเภทต ำแหน่ง/ระดบัต ำแหน่ง ขัน้สงู ขัน้ต ำ่ 
  ประเภทบริหำรท้องถ่ิน ระดบัสงู        80,450           25,770  
  ประเภทบริหำรท้องถ่ิน ระดบักลำง        68,640           22,700 
  ประเภทบริหำรท้องถ่ิน ระดบัต้น        51,140            15,800 

  ประเภทอ ำนวยกำรท้องถ่ิน ระดบัสงู        78,020           25,080 
  ประเภทอ ำนวยกำรท้องถ่ิน ระดบักลำง        67,650           22,140 
  ประเภทอ ำนวยกำรท้องถ่ิน ระดบัต้น        50,170           15,430 

  ประเภทวิชำกำร ระดบัเช่ียวชำญ        77,380           24,400  
  ประเภทวิชำกำร ระดบัช ำนำญกำรพิเศษ        66,490            21,550 
  ประเภทวิชำกำร ระดบัช ำนำญกำร        49,480           15,050 
  ประเภทวิชำกำร ระดบัปฏิบติักำร        30,020            9,740 

  ประเภททัว่ไป ระดบัอำวโุส        54,090           18,010 
  ประเภททัว่ไป ระดบัช ำนำญงำน        40,900           13,470 
  ประเภททัว่ไป ระดบัปฏิบติังำน        25,020           8,290 

อตัราเงินเดือน บญัชี 5 

(ประกาศ ก.กลาง เร่ือง มาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัอตัราเงินเดือนและวิธีการจา่ยเงินเดือนฯ  ลว. 28 ม.ค. 59).. 

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 9) ลว. 20 พ.ย. 58  (บัญชี 5).pdf


เปรียบเทียบการจา่ยเงินเพ่ิมตามประเภทต าแหน่ง 

ระบบแท่ง ระบบพีซี 
ประเภท / ระดบั 

อตัรำ (บำท/เดือน)  ระดบั  อตัรำ (บำท/เดือน) 
บริหำรท้องถ่ิน 

ระดบัสงู 14,500 9 10,000 
ระดบักลำง 10,000 8 5,600 
ระดบัต้น 5,600 6-7 3,500 
อ ำนวยกำรท้องถ่ิน   
ระดบัสงู 10,000 9 10,000 
ระดบักลำง 5,600 8 5,600 
ระดบัต้น 3,500 6-7 3,500 

วิชำกำร 
ระดบัเชียวชำญ 9,900 9 9,900 
ระดบัช ำนำญกำรพิเศษ 5,600 8 5,600 
ระดบัช ำนำญกำร * 3,500 7 3,500 

*ส ำหรบัต ำแหน่งงำนในสำยวชิำชพีเท่ำนัน้ 



ระดบั ต าแหน่ง อตัรา (บาท/เดอืน) 

 
สูง 

 ปลดั อปท.   (สูงพเิศษ/ C 10) 14,500  

 ปลดั อปท.   (C 9)   10,000 

 รองปลดั อปท.   (C 9)    10,000 

 บญัชีอตัรำเงินประจ ำต ำแหน่งในระบบแท่ง 

ต ำแหน่งประเภทบริหำรท้องถ่ิน 

 

กลาง 
 ปลดั อปท.    (C 8)   7,000 

 รองปลดั อปท.   (C 8)   5,600 
 

ต้น 
 ปลดั อปท.    (C 6 – 7)   4,000 * 

 รองปลดั อปท.   (C 6 – 7)   3,500 * 

ประกำศ ก.ถ. เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน  (ฉบบัท่ี 10)  ลว. 22 ธ.ค. 58 



ระดบั ต าแหน่ง อตัรา (บาท/เดอืน) 

สูง  หัวหน้าส่วนราชการทีสู่งกว่ากอง  /ผอ.ส านัก 10,000  

บญัชีอตัรำเงินประจ ำต ำแหน่งในระบบแท่ง 

ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยท้องถ่ิน 

 

กลาง 
 หัวหน้าส่วนราชการที่มฐีานะเป็นกอง 
 หรือเทยีบเท่า   

5,600 

 ผู้อ านวยการส่วน/ หัวหน้ากลุ่มงาน 
 (นักบริหาร  ระดบั 8  เดมิ)  

2,500 

 

ต้น 
 หัวหน้าส่วนราชการที่มฐีานะเป็นกอง 
 หรือเทยีบเท่า  (นักบริหาร  ระดบั  6 – 7 เดมิ)  

 3,500 * 

 หัวหน้าฝ่าย  (นักบริหาร  ระดบั  6 – 7 เดมิ)   1,500 * 



ระดบั ต าแหน่ง อตัรา (บาท/เดอืน) 

เช่ียวชาญ ต าแหน่งประเภทเช่ียวชาญ  (ชช.) 
ตามมาตรฐานที ่ก.จ. ก.จ และ ก.อบต. ก าหนด 

9,900  

บญัชีอตัรำเงินประจ ำต ำแหน่งในระบบแท่ง 

ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร 

ช านาญการ
พเิศษ 

ต าแหน่งประเภทวชิาชีพ (วช.) 
ตามมาตรฐานที ่ก.จ. ก.จ และ ก.อบต. ก าหนด 

 5,600 

ช านาญการ ต าแหน่งประเภทวชิาชีพ (วช.) 
ตามมาตรฐานที ่ก.จ. ก.จ และ ก.อบต. ก าหนด 

 3,500  
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กรอบแนวคิดเรื่องสมรรถนะ (Competencies) 

สมรรถนะ (Competencies) เป็นคุณลกัษณะต่างๆ 
ของบุคคลซ่ึงเป็นตวับ่งช้ีวา่บุคคลน้ันจะ

ปฏิบติังานไดอ้ยา่งโดดเด่นในงานหน่ึงๆ 

หมายเหตุ: อา้งอิงจากแนวคิดเร่ืองสมรรถนะ (Competencies) อา้งอิงจาก Dr. 
McClelland ซ่ึงตีพิมพบ์ทความส าคญัช่ือ “Testing for Competence rather than 
Intelligence” (American Psychologist 28. 1-14)  อนัถือเป็นจุดก าเนิดของแนวคิด 
Competency 

ส่
ว
น
เห
นื
อ
น
 ้า
 

ส
่ว
น
ใต
น้
 ้า
 

ระดบัน ำ้ 
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การแบ่งประเภทสมรรถนะ 

• สมรรถนะหลัก  คือ สมรรถนะท่ีข้าราชการทุกประเภทและ         
ทุกระดบัต าแหน่งจ าเป็นตอ้งมี 

• สมรรถนะประจ าผู้บริหาร คือ สมรรถนะท่ีต าแหน่งประเภท
บริหารและอ านวยการ ตอ้งมีในฐานะผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพ 

• สมรรถนะประจ าสายงาน คือ สมรรถนะท่ีก าหนดเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งงาน/สายงานต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบติัหน้าท่ีไดดี้
ยิง่ข้ึน 
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การแบ่งประเภทสมรรถนะ 

สมรรถนะ 

สมรรถนะหลกั  
มี 5 สมรรถนะ 

สมรรถนะประจ าผู้บริหาร  
มี  4  สมรรถนะ 

สมรรถนะประจ าสายงาน 
22 สมรรถนะ  (เลอืก) 



32 

สมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรับการปฏิบัตงิาน  

1. การเป็นผู้น าในการเปลีย่นแปลง 
2. ความสามารถในการเป็นผู้น า 
3. ความสามารถในการพฒันาคน 
4. การคดิเชิงกลยุทธ์ 
  

สมรรถนะ 
หลกั 

         

1. มุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
2. การยดึมัน่ในความถูกต้อง 
    และจริยธรรม 
3. ความเข้าใจในองค์กรและ 
    ระบบงาน 
4. การบริการเป็นเลศิ 
5. การท างานเป็นทมี 

ทุกประเภทก าหนด 
อย่างน้อย 3 สมรรถนะ 

  สมรรถนะ 
ประจ าผู้บริหาร 

สมรรถนะ 
ประจ าสายงาน 
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สมรรถนะประจ าสายงาน 

1. การก ากบัติดตามอย่างสม า่เสมอ 
2. การแก้ไขปัญหาอย่างมอือาชีพ 
3. การแก้ไขปัญหาและการด าเนินการเชิงรุก 
4. การค้นหาและการบริหารจัดการข้อมูล 
5. การควบคุมและจัดการสถานการณ์ 
    อย่างสร้างสรรค์ 
6. การคดิวเิคราะห์ 
7. การบริหารความเส่ียง 
8. การบริหารทรัพยากร 
9. การมุ่งความปลอดภัยและการระวงัภัย 
10. การยดึมัน่ในหลกัเกณฑ์ 
11. การวางแผนและการจัดการ 
12. การวเิคราะห์และบูรณาการ 
 
  
 

13. การสร้างให้เกดิการมส่ีวนร่วมในทุกภาคส่วน 
14. การส่ังสมความรู้และความเช่ียวชายใน 
      สายอาชีพ 
15. การให้ความรู้และการสร้างสายสัมพนัธ์ 
16. ความเข้าใจผู้อืน่และตอบสนองอย่างสร้างสรรค์ 
17. ความเข้าใจพืน้ทีแ่ละการเมอืงท้องถิ่น 
18. ความคดิสร้างสรรค์ 
19. ความละเอยีดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 
20. จิตส านึกและความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดล้อม 
21. ศิลปะโน้มน้าวจูงใจ 
22. สร้างสรรค์เพือ่ประโยชน์ท้องถิ่น 
  



ความรู้ทีจ่ าเป็นในงานของข้าราชการส่วนท้องถิน่ 

1. ความรูท้ี่จ  าเป็นในงาน 

2. ความรูเ้รื่องกฎหมาย 

3. ความรูเ้รื่องเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ความรูท้ัว่ไปเรื่องชุมชน 

5. ความรูเ้รื่องการจดัการความรู ้

6 .ความรูเ้รื่องการจดัท าแผนปฏิบตักิาร 

    และแผนยุทธศาสตร ์

7. ความรูเ้รื่องการติดตามและประเมินผล 

8. ความรูเ้รื่องระบบการจดัการองคก์ร 

9. ความรูเ้รื่องการวิเคราะหผ์ลกระทบ 

    ตา่งๆ เช่น ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

10. ความรูเ้รื่องการท างบการเงิน  

      และงบประมาณ 

11. ความรูเ้รื่องระบบบริหารงานการคลงั 

12. ความรูเ้รื่องการบริหารความเสี่ยง 

13. ความรูเ้รื่องบญัชีและระบบบญัชี 

14. ความรูเ้รื่องจดัซ้ือจดัจา้งและกฎระเบียบพสัด ุ

15. ความรูเ้รื่องการบริหารทรพัยากรบุคคล 

16. ความรูเ้รื่องการพฒันาบุคลากร 

17. ความรูเ้รื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 

18. ความรูเ้รื่องสถานการณภ์ายนอกและ 

      ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจและสงัคมพื้ นท่ี 

19. ความรูเ้รื่องส่ือสารสาธารณะ 

20. ความรูเ้รื่องการบริหารจดัการ Hardware  
      Software และ Network 

21. ความรูเ้รื่องบรรณารกัษ ์

 



ทักษะที่จ าเป็นในงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

1. ทกัษะการบริหารข้อมูล 
2. ทกัษะการใช้คอมพวิเตอร์ 
3. ทกัษะการประสานงาน 
4. ทกัษะในการสืบสวน 
5. ทกัษะการบริหารโครงการ 
6. ทกัษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ 
7. ทกัษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน 
8. ทกัษะการเขียนหนังสือราชการ 
9. ทกัษะการใช้เคร่ืองมอืและอุปกรณ์ทางวทิยาศาสตร์  



36 

สรุปจ านวนสมรรถนะ ความรู้ ทักษะที่ต้องก าหนด 
ในแต่ละประเภทต าแหน่งต่างๆ  

                บริหารท้องถิ่น * 
      1 สมรรถนะหลกั  5  สมรรถนะ 

      2 สมรรถนะประจ าผู้บริหาร  4 สมรรถนะ 

      3 สมรรถนะประจ าสายงาน  อย่างน้อย  3 สมรรถนะ 

      4 ความรู้ที่จ าเป็นในงาน อย่างน้อย 7 ด้าน 

      5 ทักษะที่จ าเป็นในงาน  อย่างน้อย 4 ด้าน 

                อ านวยการท้องถิ่น * 
       1 สมรรถนะหลกั  5 สมรรถนะ 

       2 สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 4 สมรรถนะ 

       3 สมรรถนะประจ าสายงาน อย่างน้อย 3 สมรรถนะ 

       4 ความรู้ที่จ าเป็นในงาน อย่างน้อย 7 ด้าน 

       5 ทักษะที่จ าเป็นในงาน อย่างน้อย 4 ด้าน 

                    วชิาการ * 
      1 สมรรถนะหลกั  5  สมรรถนะ 

      2 สมรรถนะประจ าสายงาน  อย่างน้อย  3 สมรรถนะ 

      3 ความรู้ที่จ าเป็นในงาน อย่างน้อย 5 ด้าน 

      4 ทักษะที่จ าเป็นในงาน  อย่างน้อย 3 ด้าน 

                       ทัว่ไป * 
      1 สมรรถนะหลกั  5  สมรรถนะ 

      2 สมรรถนะประจ าสายงาน  อย่างน้อย  3 สมรรถนะ 

      3 ความรู้ที่จ าเป็นในงาน อย่างน้อย 3 ด้าน 

      4 ทักษะที่จ าเป็นในงาน  อย่างน้อย 3 ด้าน 

ร่างมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ประชุม)/1101 นักบริหารงานท้องถิ่น(ต้น-สูง).pdf
ร่างมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ประชุม)/2103 นักบริหารงานช่าง(ต้น-สูง).pdf
ร่างมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ประชุม)/3102 นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
ร่างมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ประชุม)/4101 จพง.ธุรการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf


พฒันา 
ความรู้ความสามารถ  
ทกัษะและสมรรถนะ 

การก าหนดความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ มคีวามเช่ือมโยง 
และเกีย่วข้องกบัเร่ืองต่าง ๆ ของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

สรรหา 
เลอืกสรร 

แต่งตั้ง เลือ่น  
โอน ย้าย  
บรรจุกลบั 

ประเมินค่างาน 
และจ่าย 

ค่าตอบแทน 

ประเมินผล  
การปฏิบัติงาน 



การวางแผนทางเดินสายอาชีพท่ีมีประสิทธิภาพ  ตอ้งมีการพฒันาทกัษะ ความสามารถท่ีจ าเป็นตอ้ง
ใชใ้นต าแหน่งถดัไป มากกวา่จะใหบุ้คคลผูน้ั้นไปสร้างใหม่เองในงาน 

เดมิ 
• การวางแผนทางเดินสายอาชีพจะ
ประกอบดว้ย 
• การก าหนดทางเดินกา้วหนา้ในแต่
ละสายอาชีพ โดยดูท่ีวฒิุการศึกษา
เป็นส าคญั 

• เกณฑแ์ละเคร่ืองมือในการคดัเลือก
บุคลากรเพื่อใหส้ามารถพิจารณาจดั
วางตวับุคลากรใหเ้หมาะสมกบั
ต าแหน่งงาน 

• การหมุนเวียนและโอนยา้ยงาน เพื่อ
เรียนรู้งานในขอบเขตท่ีกา้วมากข้ึน 

• เป็นหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีท่ีตอ้งสั่งสม
ความรู้ความสามารถในต าแหน่งใหม่ 

ใหม่ 
• การวางแผนทางเดนิสายอาชีพจะ
ประกอบด้วย 
• กระบวนการเดมิทั้งหมด และเพิม่ 
• การฝึกอบรมและการพฒันา
ศักยภาพ ในทักษะความสามารถที่
จ าเป็นต้องมีในสายงาน เพือ่ช่วย
สร้างเสริมปัจจัยและคุณลกัษณะ
ต่างๆ ให้ผู้ด ารงต าแหน่งสามารถ
สร้างผลงานระดบัยอดเยีย่มให้กบั
องค์กรได้รวดเร็วกว่า 

• เป็นหน้าที่ขององค์กรและเจ้าหน้าที่ที่
ต้อง       เพิม่ความรู้ความสามารถก่อน
ก้าวไปสู่ต าแหน่งใหม่ 



การพฒันาขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 

ยทุธศาสตร์การพฒันาขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557-2560 
ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 



กรอบหลกัสูตรฝึกอบรมและพฒันาภาคบังคบัของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 
ประเภท /ระดบัใหม่ หลกัสูตร 
บริหาร
ทอ้งถ่ิน 

สูง   ผา่นการอบรมหลกัสูตรนกับริหารระดบัสูงท่ี ก.ถ. ก าหนดหรือเทียบเท่า 

  กลาง   ผา่นการอบรมหลกัสูตรนกับริหารระดบักลางท่ี ก.ถ. ก าหนดหรือเทียบเท่า 

  ตน้ 
 การบริหารการ
เปล่ียนแปลง 

  ผูน้  ายคุใหม่ 
 การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย ์
การวางแผนและการ 
บริหารงานเชิงกลยทุธ์ 

  
อ านวยการ
ทอ้งถ่ิน 

สูง  ผา่นการอบรมหลกัสูตรอ านวยการระดบัสูงท่ี ก.ถ. ก าหนดหรือเทียบเท่า 

  กลาง  ผา่นการอบรมหลกัสูตรอ านวยการระดบักลางท่ี ก.ถ. ก าหนดหรือเทียบเท่า 

  
ตน้    ผูน้  าการเปล่ียนแปลง 

 การพฒันาภาวะ
ผูน้ า 

 การพฒันาทรัพยากร
มนุษย ์

 วธีิเชิงกลยทุธ์ 
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ประเภท /ระดบัใหม่ หลกัสูตร 

วชิาการ เช่ียวชาญ หลกัสูตรประจ าสายงาน หลกัสูตรความรู้ท่ีจ  าเป็น 

    

 1. การบริหารความเส่ียง  
   (ดา้นกลยทุธ์,ยทุศาสตร์และนโยบายขององคก์ร) 
 2.จิตวทิยาและวาทศิลป์ในการโนม้นา้วใจ 
 

 1. ความรู้เร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของ 
     พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั(เฉพาะดา้น) 
 2. การจดัการความรู้เร่ืองการวเิคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น  
      ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA)  ผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ฯลฯ 

  ช านาญการพิเศษ หลกัสูตรประจ าสายงาน หลกัสูตรความรู้ท่ีจ  าเป็น 

  

 1. การบริหารความเส่ียง (ดา้นปฏิบติัการ)  
 2. ทกัษะการเจรจาต่อรอง และการโนม้นา้วใจ 
 
 
 

 1. ความรู้เร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวและพระราชด าริของ 
    พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั(เฉพาะดา้น)  
 2. การจดัการความรู้ (knowledge managemment) 
 3. การจดัท าแผนปฏิบติัการและแผนยทุธศาสตร์ 
 4. การติดตามประเมินผล 

ช านาญการ 
 

การท างานแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ 

คุณธรรมและจริยธรรม 
ในองคก์ร 

การพฒันาทกัษะ 
การจดัการระบบงาน การบริการประชาชน 

การพฒันาตนเองและ
การท างานเป็นทีม 

  ปฏิบติัการ ปฐมนิเทศ (สายวชิาการ) ทกัษะท่ีจ าเป็น 

        1. การบริหารโครงการ   

        2. การส่ือสารการน าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้ 

        3. การเขียนรายงานและสรุปรายงาน 

        4. การเขียนหนงัสือราชการ 
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ประเภท /ระดับใหม่ หลักสูตร 

 ทัว่ไป  อาวุโส หลกัสูตรประจ าสายงาน หลกัสูตรความรู้ทีจ่ าเป็น 

      1. การบริหารความเส่ียง (ทัว่ไป)   1. กฎหมายส าหรับผู้ปฏบัิติการ 

      2. การส่ือสารเพือ่โน้มน้าวใจ   2. ความรู้เร่ืองปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงตามแนว 

            3. การจัดการความรู้ (knowledge managemment) 
ช านาญการ 

 
การท างานแบบ 
มุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

คุณธรรมและ
จริยธรรมในองค์กร 

การพฒันาทกัษะการ
จัดการระบบสายงาน การบริการประชาชน 

การพฒันาตนเองและ 
การท างานเป็นทมี 

   ปฏบิัติการ ปฐมนิเทศ( สายทัว่ไป ) ทกัษะทีจ่ าเป็น 

      1. การบริหารข้อมูล 

          2. การใช้คอมพวิเตอร์ 

          3. การประสานงาน 

            4. การเขยีนหนังสือราชการงานธุรการ และงานสารบรรณ 

หมายเหตุ 
 

ใหเ้พิ่มหลกัสูตรธรรมาภิบาลในหลกัสูตรฝึกอบรมและพฒันาภาคบงัคบัของราชการส่วนทอ้งถ่ิน ในประเภทบริหารการจดัการทอ้งถ่ินและ
อ านวยการทอ้งถ่ินทั้งระดบัตน้ ระดบักลาง และระดบัสูง 



จิรพัฒน์  น้อยเพ็ง  
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

Tel. 08-5121-3768/ ID Line : jirapat8888 
ส่วนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน  


