
ตารางสรุปประเภทตําแหนงงาน จํานวนและระดับสมรรถนะ 
 

ประเภท ระดับตําแหนง 
รวมจํานวน 
สมรรถนะที่
ตองประเมิน 

ระดับดับสมรรถนะและจํานวน 

สมรรถนะหลัก 
 

(จํานวน 7สมรรถนะ) 
 

สมรรถนะประจํา ตําแหนงงาน 
(จํานวน 3 สมรรถนะ) 

สมรรถนะทางการบริหาร 
(จํานวน 6 สมรรถนะ) 

*เฉพาะตําแหนง                  
ประเภทอํานวยการ 

และบริหาร 
ระดับ ระดับ ระดับ 

1. บริหาร ตน 13 5 
ไมมี 

3 
สูง 13 5 4 

2. อํานวยการ ตน 16 3 3 1 
สูง 16 4 4 2 

4. วิชาการ ปฏิบัติการ 10 1 1  
ชํานาญการ 10 2 2 

ชํานาญการพิเศษ 10 3 3 
เชี่ยวชาญ 10 4 4 
ทรงคุณวุฒ ิ 10 5 5 

3. ทั่วไป ปฏิบัติงาน 10 1 1 
ชํานาญงาน 10 1 1 

อาวุโส 10 2 2 
ทักษะพิเศษ 10 2 2 

 
 
 
 
 
 



ขอมูลสรุปรายการสมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะทางการบริหารและ 
สมรรถนะประจําสายงาน (Functional Competency) ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

     

1. สมรรถนะหลัก 

สําหรับขาราชการทุกประเภทตําแหนง คือ ประเภทบริหาร ประเภทอํานวยการ ประเภทวิชาการและประเภทท่ัวไป  

จํานวน 7 สมรรถนะ ไดแก 1) การมุงผลสัมฤทธ์ิ 2) บริการท่ีดี 3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 4) การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม  

5) การทํางานเปนทีม  6) ความเขาใจองคกรและระบบราชการ และ 7) ภาวะผูนํา  
 

2. สมรรถนะทางการบริหาร 

สําหรับขาราชการในประเภทตําแหนง  คือ ประเภทบริหารและประเภทอํานวยการ  จํานวน 6 สมรรถนะ ไดแก  1) สภาวะผูนํา 2) วิสัยทัศน 

3) การวางกลยุทธภาครัฐ 4) ศักยภาพเพ่ือนําการปรับเปลีย่น 5) การควบคุมตนเอง และ 6) การสอนงานและการมอบหมายงาน   
     

3. สมรรถนะประจําสายงาน 

สําหรับขาราชการในประเภทตําแหนง  คือ ประเภทอํานวยการ ประเภทวิชาการและประเภทท่ัวไป  จํานวนสายงานละ 3 สมรรถนะ  

  
 
 
 
 



ตารางสรุปสมรรถนะประจําสายงาน 
ลําดับที ่ สายงาน/ตําแหนง รายการสมรรถนะ 

ลําดับที่ 1 ลําดับที่ 2 ลําดับที่ 3 

1 เลขานุการกรม การคิดวิเคราะห การตรวจสอบความถูกตอง 
ตามกระบวนงาน 

ความยืดหยุนผอนปรน 

2 ผูอํานวยการกองคลัง การตรวจสอบความถูกตอง 
ตามกระบวนงาน 

การคิดวิเคราะห ความยืดหยุนผอนปรน 

3 ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี การคิดวิเคราะห การมองภาพองครวม ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 

4 ผูอํานวยการสํานักกฎหมายและ 
ระเบียบทองถิ่น  

การคิดวิเคราะห การตรวจสอบความถูกตอง 
ตามกระบวนงาน 

ความยืดหยุนผอนปรน 

5 ผูอํานวยการกองการตรวจสอบ 
ระบบการเงินบัญชีทองถิ่น 

การคิดวิเคราะห การมองภาพองครวม ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 

6 ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลย ี
สารสนเทศทองถิ่น 

การคิดวิเคราะห การตรวจสอบความถูกตอง 
ตามกระบวนงาน 

ความยืดหยุนผอนปรน 

7 ผูอํานวยการสถาบันพัฒนา 
บุคลากรทองถิ่น 

การคิดวิเคราะห การมองภาพองครวม ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 

8 ผูอํานวยการสํานักบริหาร 
การคลังทองถิ่น 

การมองภาพองครวม การคิดวิเคราะห ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 

9 ผูอํานวยการพัฒนาระบบบริหาร 
งานบุคคลสวนทองถิ่น 

การคิดวิเคราะห การมองภาพองครวม ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 



ลําดับที ่ สายงาน/ตําแหนง รายการสมรรถนะ 

ลําดับที่ 1 ลําดับที่ 2 ลําดับที่ 3 

10 ผูอํานวยการสํานักพัฒนาและ 
สงเสริมการบริหารงานทองถิ่น 

การมองภาพองครวม การคิดวิเคราะห ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 

11 ทองถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด การมองภาพองครวม การดําเนินการเชิงรุก ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 

12 นักจัดการงานท่ัวไป การคิดวิเคราะห การตรวจสอบความถูกตอง 
ตามกระบวนงาน 

ความยืดหยุนผอนปรน 

13 นักทรัพยากรบุคคล การคิดวิเคราะห การมองภาพองครวม ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 

14 นักสงเสริมการปกครองทองถิ่น การมองภาพองครวม การดําเนินการเชิงรุก การสื่อสารจูงใจ 

15 นิติกร (สวนกลาง) การคิดวิเคราะห การตรวจสอบความถูกตอง 
ตามกระบวนงาน 

ความยืดหยุนผอนปรน 

16 นิติกร (สวนภูมิภาค) การคิดวิเคราะห การดําเนินการเชิงรุก การสืบเสาะหาขอมูล 

17 นักวิเคราะหนโยบายและแผน การมองภาพองครวม การคิดวิเคราะห ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 

18 นักวิชาการคอมพิวเตอร การคิดวิเคราะห การตรวจสอบความถูกตอง 
ตามกระบวนงาน 

ความยืดหยุนผอนปรน 

19 นักวิชาการพัสด ุ การตรวจสอบความถูกตอง 
ตามกระบวนงาน 

การคิดวิเคราะห ความยืดหยุนผอนปรน 

20 นักวิชาการคลัง  การคิดวิเคราะห การมองภาพองครวม ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 

21 นักวิชาการเงินและบัญช ี(สวนกลาง) การตรวจสอบความถูกตอง 
ตามกระบวนงาน 

การคิดวิเคราะห ความยืดหยุนผอนปรน 



ลําดับที ่ สายงาน/ตําแหนง รายการสมรรถนะ 

ลําดับที่ 1 ลําดับที่ 2 ลําดับที่ 3 

22 นักวิชาการเงินและบัญช ี 
(สวนภูมิภาค) 

การดําเนินการเชิงรุก การสืบเสาะหาขอมูล การตรวจสอบความถูกตอง 
ตามกระบวนงาน 

23 นักวิชาการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบความถูกตอง 
ตามกระบวนงาน 

การคิดวิเคราะห ความยืดหยุนผอนปรน 

24 นักประชาสัมพันธ ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ศิลปะการสื่อสารจูงใจ การตรวจสอบความถูกตอง 
ตามกระบวนงาน 

25 นักวิชาการศึกษา การมองภาพองครวม การคิดวิเคราะห การสืบเสาะหาขอมูล 

26 เจาพนักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น การคิดวิเคราะห การสืบเสาะหาขอมูล การตรวจสอบความถูกตอง 
ตามกระบวนงาน 

27 เจาพนักงานธุรการ การตรวจสอบความถูกตอง 
ตามกระบวนงาน 

ความยืดหยุนผอนปรน การคิดวิเคราะห 

28 เจาพนักงานพัสด ุ การตรวจสอบความถูกตอง 
ตามกระบวนงาน 

การคิดวิเคราะห ความยืดหยุนผอนปรน 

29 เจาพนักงานการเงินและบัญช ี การตรวจสอบความถูกตอง 
ตามกระบวนงาน 

การคิดวิเคราะห ความยืดหยุนผอนปรน 

30 นายชางศิลป การคิดวิเคราะห ความยืดหยุนผอนปรน การตรวจสอบความถูกตอง 
ตามกระบวนงาน 

31 เจาพนักงานเคร่ืองคอมพิวเตอร การคิดวิเคราะห ความยืดหยุนผอนปรน การตรวจสอบความถูกตอง 
ตามกระบวนงาน 

 


