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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

สายงาน

บริหำรงำนทั่วไป

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สำยงำนนี้คลุมถึงตำแหน่งต่ำง ๆ ที่ปฏิบัติงำนบริหำรด้ำนงำนบริหำรทั่วไป งำนเลขำนุกำร
งำนนโยบำยและแผน ในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำน หัวหน้ำหน่วยงำนที่เป็นกอง หัวหน้ำหน่วยงำนเทียบเท่ำกอง
หรือหัวหน้ำหน่วยงำน ซึ่งมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ กำรบริหำรและควบคุมงำนด้ำนกำรบริหำรทั่วไปและ
งำนเลขำนุกำร เช่น ติดต่อนัดหมำย จัดงำน รับรองและงำนพิธีต่ำงๆ เตรียมเรื่องและเตรียมกำรสำหรับกำร
ประชุม จดบันทึกและเรียบเรียงรำยงำนกำรประชุมทำง วิชำกำรและรำยงำนอื่นๆ กำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย
ประสำนแผน ประมวลแผน พิจำรณำเสนอแนะ เพื่อประกอบกำรกำหนดนโยบำย จัดทำแผนหรือโครงกำร
ติดตำมประเมินผล กำรดำเนินงำนตำมแผน โครงกำรต่ำง ๆ ติดต่อกับหน่วยงำนและบุคคลต่ำงๆ ทั้งในประเทศ
และต่ำงประเทศ ติดตำมผลกำรปฏิบัติตำมมติที่ประชุมหรือผลกำรปฏิบัติตำมคำสั่งหัวหน้ำส่วนรำชกำร หรือมี
ลักษณะงำนที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับกำรควบคุม และกำรบริหำรงำนหลำยด้ำนด้วยกัน เช่น งำนธุรกำร งำนสำร
บรรณ งำนบุคคล งำนนิติกำร งำนประชำสัมพันธ์ งำนทะเบียน งำนนโยบำยและแผน งำนรักษำควำมสงบ
เรียบร้อย งำนจัดระบบงำน งำนกำรเงินกำรบัญชี งำนพัสดุ งำนจัดพิมพ์และแจกจ่ำยเอกสำร งำนระเบียบ
แบบแผน งำนรวบรวมข้อมูลสถิติ งำนสัญญำ เป็นต้น และปฏิบัติหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งงำนรำชกำรที่มิได้
กำหนดให้เป็นหน้ำที่ของกอง หรือส่วนรำชกำรใดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพำะ
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตำแหน่งในสำยงำนนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้
นักบริหำรงำนทั่วไป
ระดับต้น
นักบริหำรงำนทั่วไป
ระดับกลำง
นักบริหำรงำนทั่วไป
ระดับสูง

ก.จ. กำหนดเมื่อ 26 พฤศจิกำยน 2558

ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

ชือ่ สายงาน

บริหำรงำนทั่วไป

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักบริหำรงำนทั่วไป

ระดับตาแหน่ง

ระดับต้น

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนำดเล็ก หรือ
ในฐำนะหัวหน้ำฝ่ำย ที่มีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำรจัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร
มอบหมำย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจแก้ปัญหำในงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ซึ่งมี
ลักษณะหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูง และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 ร่ ว มวำงแผนงำน โครงกำร หรื อ แผนกำรปฏิ บั ติ ง ำน รวมทั้ ง เป้ ำ หมำยและ
ผลสั มฤทธิ์ของหน่ วยงำนด้ำนงำนบริห ำรทั่ว ไป งำนสนับ สนุน งำนเลขำนุกำร งำนนโยบำยและแผน งำน
ทะเบียนรำษฎร์และงำนบัตรประจำตัวประชำชน หรืองำนรำชกำรที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้ำที่ของกอง หรือส่วน
รำชกำรใดในองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นโดยเฉพำะ เพื่อเป็น แบบแผนในกำรปฏิ บัติงำนของหน่วยงำนให้
สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
1.2 ร่ว มจั ด ท ำแผนหรือ โครงกำรติ ด ตำมประเมิ น ผลกำรด ำเนิ น งำนตำมแผนและ
โครงกำรต่ำงๆ ซึ่งอำจจะเป็นนโยบำยแผนงำนและโครงกำรทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองกำรบริหำรหรือควำม
มั่นคงของประเทศ เพื่อให้เกิดกำรนำเสนอแนวทำงในกำรพัฒนำแผนงำนหรือโครงกำรอื่นๆ ในอนำคตต่อไป
1.3 ร่วมติดตำม เร่งรัด กำรดำเนิน กิจกรรมต่ำงๆ ให้ เป็นไปตำมแผนงำน โครงกำร
หรือแผนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำรดำเนินงำน เพื่อให้เป็ นไปตำมเป้ำหมำยและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนดไว้
1.4 ร่วมวำงแนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์ และเสนอแนวทำงพัฒนำกำรปฏิบัติงำนหรือ
ระบบงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้ำนงำนนโยบำยและแผน ด้ำนงำนบริหำรทั่วไป งำนสนับสนุน งำน
เลขำนุกำร งำนนโยบำยและแผน หรืองำนรำชกำรที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้ำที่ของกอง หรือส่วนรำชกำรใดใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สังกัด เพื่อปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ภำยใต้ข้อจำกัด
ทำงด้ำนงบประมำณ บุคลำกร และเวลำ
1.5 ค้น คว้ำประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนในภำรกิจ
ของหน่ ว ยงำนในภำพรวมเพื่ อ น ำมำปรั บ ปรุ ง ให้ ก ำรปฏิ บั ติ ง ำน ระบบงำน หรื อ กระบวนกำรท ำงำนมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น

2. ด้านบริหารงาน
2.1 ควบคุมดูแลกำรจัดทำคำของบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ข้อบัญญัติงบประมำณ
เพิ่มเติม และกำรโอนเปลี่ ยนระบบงบประมำณรำยจ่ำย เพื่อให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีงบประมำณที่
เหมำะสมและสอดคล้องกับภำรกิจตำมกฎระเบียบและเวลำที่กำหนดไว้
2.2 ศึ ก ษำ วิ เครำะห์ เสนอแนะ และประสำนงำนกั บ หน่ ว ยงำนต่ ำ งๆ ในองค์ ก ร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่น และหน่ ว ยงำนอื่ น ๆ ที่ เกี่ยวข้องในกำรจัดท ำนโยบำยและยุท ธศำสตร์ เพื่ อให้ ได้แผน
ยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติ งำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดรับกับนโยบำยของสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัด สภำเทศบำล หรือสภำตำบล รัฐบำล แผนพัฒ นำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติและแผนอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
2.3 ควบคุมดูแลกำรวิเครำะห์และจัดเตรียมข้อมูล เอกสำร และผลงำนที่เกี่ยวข้องกับ
งำนด้ำนนโยบำย แผนยุทธศำสตร์ แผนปฏิบัติกำร หรือแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กำรทำงำนของผู้บริหำร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและควำมพึงพอใจสูงสุด
2.4 ควบคุมดูแลกำรจัดทำคำของบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ข้อบัญญัติงบประมำณ
เพิ่มเติมและ กำรโอนเปลี่ ยนระบบงบประมำณรำยจ่ ำย เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมำณที่
เหมำะสมและสอดคล้องกับภำรกิจตำมกฎระเบียบและเวลำที่กำหนดไว้
2.5 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำต กำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์กำหนด
2.6 มอบหมำย ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแลกำร
จัดกำรงำนต่ำงๆ หลำยด้ำนของหน่วยงำนสนับสนุน เช่น งำนธุรกำร งำนรักษำควำมปลอดภัย งำนจัดพิมพ์และ
แจกจ่ำยเอกสำร งำนรวบรวมข้อมูลสถิติ งำนแปลเอกสำร งำนเตรียมเรื่องและเตรียมกำรสำหรับกำรประชุม
งำนบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งำนทำรำยงำนกำรประชุ มและรำยงำนอื่นๆ งำนติดต่อกับหน่วยงำนและบุคคล
ต่ำงๆ งำนติดตำมผลงำน เป็นต้น เพื่อดูแลให้งำนเป็นไปตำมระเบียบอย่ำงถูกต้อง ทันเวลำและตรงตำมควำม
ต้องกำรของผู้บริหำรหรือหน่วยงำนต่ำงๆ สูงสุด
2.7 มอบหมำย วิเครำะห์ ทำควำมเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงำนนิติกำร งำน
ระเบียบและสัญญำ เพื่อให้งำนต่ำงๆ ดำเนินกำรไปอย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำกำร และตำมกฎระเบียบที่กำหนด
ไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
2.8 มอบหมำย วิเครำะห์ ทำควำมเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงำนบริหำรและ
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล เพื่อบริหำรงำนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถสรรหำ บริหำร พัฒนำและใช้
ประโยชน์จำกบุคลำกรในองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
2.9 มอบหมำย วิเครำะห์ ทำควำมเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงำนนโยบำยและ
แผน หรืองำนจัดระบบงำน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนที่มีเป้ำหมำยและมี
ประสิทธิภำพสูงสุด
2.10 มอบหมำย วิเครำะห์ ทำควำมเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงำนประชำสัมพันธ์
เพื่อให้เกิดกำรสื่อสำรภำยในที่ครอบคลุมทั่วถึงชัดเจน และเกิดกำรสื่อสำรภำยนอกที่ส ร้ำงควำมเข้ำใจและ
ภำพลักษณ์ที่ดีต่อประชำชนในท้องถิ่น
2.11 มอบหมำย วิเครำะห์ ทำควำมเห็น เสนอแนะและควบคุมดูแลงำนทะเบียนรำษฎร์
ต่ำงๆ เช่ น กำรแจ้ งเกิ ด กำรแจ้ งตำย กำรแจ้งย้ ำยที่ อ ยู่ กำรจัด ท ำบั ต รประจำตัว ประชำชน เป็ น ต้น เพื่ อ
อำนวยกำรให้กำรให้บริกำรประชำชนเป็นไปอย่ำงถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภำพสูงสุด

2.12 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือ หรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร
2.13 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำร
และคณะทำงำนต่ำง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำง ๆ
3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงำนและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อให้
กำรปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
3.2 ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
3.3 ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงและพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับ
บัญชำเพื่อให้เกิดควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมกับงำนที่ปฏิบัติ
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของหน่วยงำน เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
นโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยของส่วนรำชกำร
4.2 ร่ว มหรื อ วำงแผนและประสำนกิจ กรรมให้ มี กำรใช้ ท รัพ ยำกรของหน่ ว ยงำนที่
รับผิดชอบ ทั้งด้ำนงบประมำณ อำคำรสถำนที่และอุปกรณ์ในกำรทำงำน เพื่อให้กำรทำงำนเกิดประสิทธิภำพ
คุ้มค่ำ และบรรลุเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดยอำจพิจำรณำนำงบประมำณที่ได้รับ
จัดสรรมำดำเนินกำรและใช้จ่ำยร่วมกัน
4.3 ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณ เพื่อให้ เกิดประสิ ทธิภ ำพ
ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับคุณวุฒิกำรศึกษำ ดังนี้
1.1 ได้รับปริญญำตรีหรือคุณ วุฒิ อย่ำงอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสำขำวิชำ
หรือทุกทำงที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง
1.2 ได้รับปริญญำโทหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือ
ทำงสังคมศำสตร์ กำรวำงแผน กำรบริหำร กำรบริหำรธุรกิจ วิจัย สถิติ รัฐศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ หรือใน
สำขำวิชำหรือทำงอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
1.3 ได้รับปริญญำเอกหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือ
ทำงสังคมศำสตร์ กำรวำงแผน กำรบริหำร กำรบริหำรธุรกิจ วิจัย สถิติ รัฐศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ หรือใน
สำขำวิชำหรือทำงอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. คุ ณ สมบั ติ เฉพำะส ำหรั บ ต ำแหน่ งในฐำนะหั ว หน้ ำ ส ำนั ก ปลั ด หรื อ ผู้ อ ำนวยกำรกอง
(นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น)
2.1 มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น ข้อ 1
2.2 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำย (นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น)
ตำมข้อ 3 หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติรำชกำรเกี่ยวกับ
งำนบริหำรงำนทั่วไป งำนนโยบำยและแผน งำนทะเบียนรำษฎร์และบัตรประจำตัวประชำชน หรืองำนอื่นที่
เกี่ยวข้อง มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
3. คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งในฐำนะหัวหน้ำฝ่ำย (นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น)
3.1 มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น ข้อ 1
3.2 ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำร มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี

(2) ประเภททั่วไป ระดับอำวุโส มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี
(3) ประเภททั่วไป ไม่ต่ำกว่ำระดับชำนำญงำน มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 10 ปี
3.3 ปฏิบัติงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนนโยบำยและแผน งำนทะเบียนรำษฎร์และบัตร
ประจำตัวประชำชน หรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้อง มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ควำมรู้ที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
1.1. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริของพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว
ระดับ 2
1.2. ควำมรู้เรื่องกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรและแผนยุทธศำสตร์
ระดับ 2
1.3. ควำมรู้เรื่องกำรติดตำมและประเมินผล
ระดับ 2
1.4. ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร
ระดับ 3
1.5. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ระดับ 2
1.6. ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร
ระดับ 2
1.7. ควำมรู้เรื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมพื้นที่
ระดับ 2
1.8. ควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรควำมรู้
ระดับ 2
1.9. ควำมรู้เรื่องกำรทำงบกำรเงินและงบประมำณ
ระดับ 1
1.10. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ระดับ 2
1.11. ควำมรู้เรื่องงำนธุรกำรและงำนสำรบรรณ
ระดับ 2
2. ทักษะที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะกำรบริหำรข้อมูล
ระดับ 1
2.2 ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 1
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน
ระดับ 2
2.4 ทักษะกำรบริหำรโครงกำร
ระดับ 2
2.5 ทักษะในกำรสื่อสำร กำรนำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู้
ระดับ 1
2.6 ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน
ระดับ 1
2.7 ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร
ระดับ 2
3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ 1
3.1.2 กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม
ระดับ 1
3.1.3 ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน
ระดับ 1
3.1.4 กำรบริกำรเป็นเลิศ
ระดับ 1
3.1.5 กำรทำงำนเป็นทีม
ระดับ 1
3.2 สมรรถนะประจำผู้บริหำร 4 สมรรถนะ
3.2.1 กำรเป็นผู้นำในกำรเปลี่ยนแปลง
ระดับ 1
3.2.2 ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำ
ระดับ 1
3.2.3 ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน
ระดับ 1
3.2.4 กำรคิดเชิงกลยุทธ์
ระดับ 1

3.3 สมรรถนะประจำสำยงำน
3.3.1 กำรแก้ไชปัญหำและดำเนินกำรเชิงรุก
3.3.2 กำรวำงแผนและกำรจัดกำร
3.3.3 กำรสร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน
3.3.4 ควำมเข้ำใจพื้นที่และกำรเมืองท้องถิ่น
3.3.5 สร้ำงสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2

ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

ชื่อสายงาน

บริหำรงำนทั่วไป

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักบริหำรงำนทั่วไป

ระดับตาแหน่ง

ระดับกลำง

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตำแหน่ง
หัวหน้ำหน่วยงำนอื่น ที่มีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร
มอบหมำย ก ำกั บ แนะน ำ ตรวจสอบ ประเมิ น ผลงำน ตั ด สิ น ใจ แก้ ปั ญ หำเกี่ ย วกั บ งำนของหน่ ว ยงำนที่
รับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูงมำกเป็นพิเศษ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่
ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 วำงแผนงำน โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงำนด้ำนงำนบริหำรทั่วไป งำนสนับสนุน งำนเลขำนุกำร งำนนโยบำยและแผน งำนทะเบียนรำษฎร์
และงำนบัตรประจำตัวประชำชน หรืองำนรำชกำรที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้ำที่ของกอง หรือส่วนรำชกำรใดใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพำะ เพื่อเป็นแบบแผนในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนให้สำมำรถปฏิบัติงำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
1.2 ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมแผนงำน โครงกำร หรือ
แผนกำรปฏิ บั ติ งำน ตลอดจนประเมิ น ผลและรำยงำนกำรด ำเนิ น งำน เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตำมเป้ ำหมำยและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนดไว้
1.3 จัดทำแผนหรือโครงกำรติดตำมประเมิ นผลกำรดำเนินงำนตำมแผนและโครงกำร
ต่ำงๆ ซึ่งอำจจะเป็นนโยบำยแผนงำนและโครงกำรทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองกำรบริหำรหรือควำมมั่นคง
ของประเทศ เพื่อให้เกิดกำรนำเสนอแนวทำงในกำรพัฒนำแผนงำนหรือโครงกำรอื่นๆ ในอนำคตต่อไป
1.4 วำงแนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์ และเสนอแนวทำงพัฒ นำกำรปฏิ บัติงำนหรือ
ระบบงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ เพื่อปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ภำยใต้ข้อจำกัด
ทำงด้ำนงบประมำณ บุคลำกร และเวลำ
1.5 ค้น คว้ำประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนในภำรกิจ
ของหน่ ว ยงำนในภำพรวมเพื่ อ น ำมำปรั บ ปรุ ง ให้ ก ำรปฏิ บั ติ ง ำน ระบบงำน หรื อ กระบวนกำรท ำงำนมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น
2. ด้านบริหารงาน
2.1 ควบคุมดูแล ให้คำแนะนำ และตรวจสอบกำรวิเครำะห์ วิจัยเชิงนโยบำย เพื่อ
ทบทวนสถำนภำพและเสนอแนวทำง มำตรกำรและยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงศักยภำพในท้องถิ่นหรือพื้นที่ที่
รับผิดชอบซึ่งมีขนำดใหญ่และประชำกรจำนวนมำก
2.2 ควบคุมดูแลกำรวิเครำะห์และจัดเตรียมข้อมูล เอกสำร และผลงำนที่เกี่ยวข้องกับ
งำนด้ำนนโยบำย แผนยุทธศำสตร์ แผนปฏิบัติกำร หรือแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กำรทำงำนของผู้บริหำร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและควำมพึงพอใจสูงสุด

2.3 ควบคุ ม ดู แ ลกำรจั ด ท ำค ำของบประมำณรำยจ่ ำ ยประจ ำปี แ ละงำนด้ ำ น
งบประมำณที่ เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ซึ่ งมี ข นำดใหญ่ แ ละประชำกรจ ำนวนมำกมี
งบประมำณที่เหมำะสมและสอดคล้องกับภำรกิจตำมกฎระเบียบและเวลำที่กำหนดไว้
2.4 ควบคุมดูแล ให้ คำปรึกษำ เสนอแนะแนวทำง และประสำนงำนกับหน่วยงำน
ต่ำงๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในกำรจัดทำนโยบำยและยุทธศำสตร์
เพื่อให้ได้แผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สอดรับกับนโยบำยของสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด สภำเทศบำล หรือสภำตำบล รัฐ บำล แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติและ
แผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.5 ริเริ่ม พัฒนำแผนงำนและโครงกำรเชิงรุกในกำรพัฒนำท้องถิ่นและนวัตกรรมที่มี
ควำมจำเป็นเร่งด่วนเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรทำงเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ และประเทศ
2.6 ควบคุมดูแลกำรออกแบบและพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่ อสนับสนุนกำรวำงแผน
ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบให้เป็นมำตรฐำนและมีประสิทธิภำพสูงสุด
2.7 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ให้คำแนะนำและศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
กำรจั ดทำรำยงำนผลกำรดำเนิ น งำนตัวชี้วัดตำมเป้ำหมำยเป็นไปอย่ำงถูกต้องและสมบูรณ์ ตรงตำมเวลำที่
กำหนดไว้
2.8 จั ด ท ำ เร่ งรั ด ติ ด ตำม ประเมิ น และรำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำนและผลกำรใช้
จ่ำยเงินงบประมำณและเงินนอกงบประมำณของโครงกำรต่ำงๆ ตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปี และนโยบำยของ
องค์กรบริหำรงำนส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ เพื่อวิเครำะห์ปัญหำ อุปสรรค และเสนอแนะแนวทำงแก้ไขปัญหำต่อ
ผู้บริหำรในกำรผลักดันให้งำนบรรลุตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
2.9 กำหนด พั ฒ นำ ปรับ ปรุง หรื อแก้ ไขแนวทำง คู่ มื อ กลไก กระบวนกำร หรื อ
มำตรฐำนในกำรปฏิบั ติงำนด้ำนงำนบริห ำรทั่วไป งำนนโยบำยและแผน งำนทะเบียนรำษฏร์และงำนบัตร
ประจำตัวประชน หรืองำนพัฒนำระบบบริหำรงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กำรทำงำนในงำนที่รับผิดชอบเป็นไปอย่ำง
ถูกต้อง มีประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
2.10 มอบหมำย ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแลกำร
จัดกำรงำนต่ำงๆ หลำยด้ำนของหน่วยงำนสนับสนุน เช่น งำนธุรกำร งำนรักษำควำมปลอดภัย งำนจัดพิมพ์และ
แจกจ่ำยเอกสำร งำนรวบรวมข้อมูลสถิติ งำนแปลเอกสำร งำนเตรียมเรื่องและเตรียมกำรสำหรับกำรประชุม
งำนบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งำนทำรำยงำนกำรประชุมและรำยงำนอื่นๆ งำนติดต่อกับหน่วยงำนและบุคคล
ต่ำงๆ งำนติดตำมผลงำน เป็นต้น เพื่อดูแลให้งำนเป็นไปตำมระเบียบอย่ำงถูกต้อง ทันเวลำและตรงตำมควำม
ต้องกำรของผู้บริหำรหรือหน่วยงำนต่ำงๆ สูงสุด
2.11 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ เพื่อให้
บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
2.12 มอบหมำย วิเครำะห์ ทำควำมเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงำนนิติกำร งำน
ระเบียบและสัญญำ เพื่อให้งำนต่ำงๆ ดำเนินกำรไปอย่ำงถูกต้องตำมหลักมำตรฐำนสำกล หลักวิชำกำร และ
ตำมกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
2.13 มอบหมำย วิเครำะห์ ทำควำมเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงำนบริหำรและ
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล เพื่ อบริหำรงำนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถสรรหำ บริหำร พัฒนำและใช้
ประโยชน์จำกบุคลำกรในองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด

2.14 มอบหมำย วิเครำะห์ ทำควำมเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงำนนโยบำยและ
แผน หรืองำนจัดระบบงำน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทำงในกำรปฏิบัติ งำนที่มีเป้ำหมำยและมี
ประสิทธิภำพสูงสุด
2.15 มอบหมำย วิเครำะห์ ทำควำมเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงำนประชำสัมพันธ์
เพื่อให้เกิดกำรสื่อสำรภำยในที่ครอบคลุมทั่วถึงชัดเจน และเกิดกำรสื่อสำรภำยนอกที่ส ร้ำงควำมเข้ำใจและ
ภำพลักษณ์ที่ดีต่อประชำชนในท้องถิ่น
2.16 มอบหมำย วิเครำะห์ ทำควำมเห็น เสนอแนะและควบคุมดูแลงำนทะเบียนรำษฎร์
ต่ำงๆ เช่ น กำรแจ้ งเกิ ด กำรแจ้ งตำย กำรแจ้งย้ ำยที่ อ ยู่ กำรจัด ท ำบั ต รประจำตัว ประชำชน เป็ น ต้น เพื่ อ
อำนวยกำรให้กำรให้บริกำรประชำชนเป็นไปอย่ำงถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภำพสูงสุด
2.17 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือหรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชน
2.18 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำร
และคณะทำงำนต่ำง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำง ๆ
3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 ประเมิ น ผลและสนั บ สนุ น กำรปฏิ บั ติ ง ำนของผู้ ใต้ บั ง คั บ บั ญ ชำ เพื่ อ ให้ ก ำร
ปฏิบัติงำนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
3.2 สอนงำน พัฒนำกำรปฏิบัติงำน ฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ
เพื่อ พัฒ นำเจ้ ำหน้ ำที่ ในหน่ ว ยงำนที่ กำกับ ให้ มี ควำมเชี่ย วชำญและสำมำรถปฏิบั ติงำนให้ เกิดประโยชน์แ ก่
หน่วยงำนอย่ำงยั่งยืน
3.3 พิจำรณำวำงแผนกำรทำงำนและกำรกระจำยอัตรำกำลังของเจ้ำหน้ำที่ในสำนัก
กองหรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบด้ำนงำนนโยบำยและแผนงำนตำมควำมเหมำะสมและศักยภำพของเจ้ำหน้ำที่
แต่ละรำย เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนดได้อย่ำงมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภำพสูงสุด
3.4 ให้ คำปรึกษำแนะนำ เสนอแนะ ปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำร
ลูกจ้ำง พนักงำนจ้ำงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มคี วำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมกับงำนที่ปฏิบัติ
4. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วำงแผนและประสำนกิจกรรมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรของสำนัก กองหรือหน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ ทั้งด้ำนงบประมำณ อำคำรสถำนที่และอุปกรณ์ในกำรทำงำน เพื่อให้กำรทำงำนเกิดประสิทธิภำพ
คุ้มค่ำ และบรรลุเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดยอำจพิจำรณำนำงบประมำณที่ได้รับ
จัดสรรมำดำเนินกำรและใช้จ่ำยร่วมกัน
4.2 บริห ำรและกำหนดแนวทำงกำรจัดสรรและกำรใช้ทรัพยำกร หรืองบประมำณ
ตำมที่ได้รับมอบหมำย เพื่อให้กำรจัดสรรทรัพยำกรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด
4.3 ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณ เพื่ อให้ เกิดประสิ ทธิภ ำพ
ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
คุณ สมบั ติ เฉพำะส ำหรับ ต ำแหน่ งในฐำนะหั ว หน้ ำส ำนั ก ปลั ด หรือ ผู้ อ ำนวยกำรกอง หรื อ
ผู้อำนวยกำรส่วน (นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับกลำง)
1. มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น ข้อ 1
2. ด ำรงต ำแหน่ งใดต ำแหน่ งหนึ่ งมำแล้ วดั งต่ อไปนี้ โดยจะต้ องปฏิ บั ติ งำนบริ ห ำรทั่ วไป
งำนนโยบำยและแผน งำนทะเบียนรำษฎร์และบัตรประจำตัวประชำชน หรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้องมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
2.1 ดำรงต ำแหน่ งหรือเคยดำรงต ำแหน่ งหั ว หน้ำส ำนัก ปลั ดหรือ ผู้ อำนวยกำรกอง
(นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น) หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี หรือ
2.2 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ำหัวหน้ำฝ่ำย (นักบริหำรงำนทั่วไป
ระดับต้น) หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี กำหนดเวลำ 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี
สำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
2.3 ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำรพิเศษ หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ
ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 6 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ควำมรู้ที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
1.1. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริของพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว
ระดับ 3
1.2. ควำมรู้เรื่องกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรและแผนยุทธศำสตร์
ระดับ 3
1.3. ควำมรู้เรื่องกำรติดตำมและประเมินผล
ระดับ 3
1.4. ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร
ระดับ 4
1.5. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ระดับ 3
1.6. ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร
ระดับ 3
1.7. ควำมรู้เรื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมพื้นที่
ระดับ 3
1.8. ควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรควำมรู้
ระดับ 3
1.9. ควำมรู้เรื่องกำรทำงบกำรเงินและงบประมำณ
ระดับ 2
1.10. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ระดับ 3
1.11. ควำมรู้เรื่องงำนธุรกำรและงำนสำรบรรณ
ระดับ 3
2. ทักษะที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะกำรบริหำรข้อมูล
ระดับ 2
2.2 ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 2
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน
ระดับ 3
2.4 ทักษะกำรบริหำรโครงกำร
ระดับ 3
2.5 ทักษะในกำรสื่อสำร กำรนำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู้
ระดับ 2
2.6 ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน
ระดับ 2
2.7 ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร
ระดับ 3

3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน
3.1.4 กำรบริกำรเป็นเลิศ
3.1.5 กำรทำงำนเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจำผู้บริหำร 4 สมรรถนะ
3.2.1 กำรเป็นผู้นำในกำรเปลี่ยนแปลง
3.2.2 ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำ
3.2.3 ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน
3.2.4 กำรคิดเชิงกลยุทธ์
3.3 สมรรถนะประจำสำยงำน
3.3.1 กำรแก้ไชปัญหำและดำเนินกำรเชิงรุก
3.3.2 กำรวำงแผนและกำรจัดกำร
3.3.3 กำรสร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน
3.3.4 ควำมเข้ำใจพื้นที่และกำรเมืองท้องถิ่น
3.3.5 สร้ำงสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น
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ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

ชื่อสายงาน

บริหำรงำนทั่วไป

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักบริหำรงำนทั่วไป

ระดับตาแหน่ง

ระดับสูง

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับสำนัก ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนำดใหญ่
ที่มีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย กำกับ
แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจ แก้ปัญหำเกี่ยวกับงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะ
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำนซับซ้อนมำกและสูงมำกเป็นพิเศษ โดยปกครองผู้ใต้บังคับบัญชำ
จำนวนมำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 วำงแผนงำน โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงำนด้ำนงำนบริหำรทั่วไป งำนสนับสนุน งำนเลขำนุกำร งำนนโยบำยและแผน งำนทะเบียนรำษฎร์
และงำนบัตรประจำตัวประชำชน หรืองำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีควำมสลับซับซ้อนและใช้ควำมเชี่ยวชำญสูง
เพื่อเป็นแบบแผนในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
1.2 บริหำรโครงกำรขนำดใหญ่ โดยมีกำรบูรณำกำรแผนงำน กิจกรรม ขั้นตอนสำคัญ
เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหลำยๆ หน่วยงำนหรือหลำยๆ ด้ำนที่มีควำมหลำกหลำย ควำม
ยุ่งยำกและต้องกำรคุณภำพของงำนสูงมำกเป็นพิเศษ
1.3 ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ที่มีควำมหลำกหลำย และควำมยุ่งยำก
ซับซ้อนมำก ให้เป็นไปตำมแผนงำน โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำร
ดำเนินงำน เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนด
1.4 จัดทำแผนหรือโครงกำรติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนและโครงกำร
ต่ำงๆ ซึ่งอำจจะเป็นนโยบำยแผนงำนและโครงกำรทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองกำรบริหำรหรือควำมมั่นคง
ของประเทศ เพื่อให้เกิดกำรนำเสนอแนวทำงในกำรพัฒนำแผนงำนหรือโครงกำรอื่นๆ ในอนำคตต่อไป
1.5 วำงแนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์ รวบรวมข้อมูลสถิติและเสนอแนวทำงพัฒนำกำร
ปฏิบั ติงำนหรื อระบบงำนของหน่ ว ยงำนที่สั งกัด เพื่ อปรับ ปรุงกระบวนกำรทำงำนให้ มีประสิ ทธิภ ำพยิ่งขึ้น
ภำยใต้ข้อจำกัดทำงด้ำนงบประมำณ บุคลำกร และเวลำ
1.6 ค้นคว้ำประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ควำมรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนในภำรกิจของ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบในภำพรวมเพื่อนำมำปรับปรุงให้กำรปฏิบัติงำน ระบบงำน หรือกระบวนกำรทำงำนมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น

2. ด้านบริหารงาน
2.1 กำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภำพรวม เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
2.2 มอบหมำย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจที่หลำกหลำยและเบ็ดเสร็จของหน่วยงำน เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำย
และผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
2.3 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.4 วินิจฉัย สั่งกำรเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมีควำมซับซ้อนของ
ประเด็นปัญหำ ซึ่งต้องพิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ เพื่อให้
บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.5 มอบหมำย ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแลกำร
จัดกำรงำนต่ำงๆ หลำยด้ำนของหน่วยงำนสนับสนุนขององค์กรปกครองท้องถิ่นขนำดใหญ่และมีควำมซับซ้อน
มำกเช่น งำนธุรกำร งำนรักษำควำมปลอดภัย งำนจัดพิมพ์และแจกจ่ำยเอกสำร งำนรวบรวมข้อมูลสถิติ งำน
แปลเอกสำร งำนเตรียมเรื่องและเตรียมกำรสำหรับกำรประชุม งำนบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งำนทำรำยงำน
กำรประชุมและรำยงำนอื่นๆ งำนติดต่อกับหน่วยงำนและบุคคลต่ำงๆ งำนติดตำมผลงำน เป็นต้น เพื่อดูแลให้
งำนเป็นไปตำมระเบียบอย่ำงถูกต้อง ทันเวลำและตรงตำมควำมต้องกำรของผู้บริหำรหรือหน่วยงำนต่ำงๆ สูงสุด
2.6 มอบหมำย วิเครำะห์ ทำควำมเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงำนนิติกำร งำน
ระเบี ยบและสัญญำซึ่ งมีควำมยำกและต้องกำรควำมเชี่ยวชำญสูงมำก เพื่อให้งำนต่ำงๆ ดำเนินกำรไปอย่ำง
ถูกต้องตำมหลักมำตรฐำนสำกล หลักวิชำกำร และตำมกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
2.7 มอบหมำย วิเครำะห์ ทำควำมเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงำนบริหำรและ
พัฒนำทรัพยำกรบุคคลซึ่งมีควำมยำกและต้องกำรควำมเชี่ยวชำญสูงมำก เพื่อบริหำรงำนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสำมำรถสรรหำ บริหำร พัฒนำและใช้ประโยชน์จำกบุคลำกรในองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
2.8 มอบหมำย วิเครำะห์ ทำควำมเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงำนนโยบำยและ
แผน หรืองำนจั ดระบบงำนซึ่ งมีควำมยำกและต้องกำรควำมเชี่ยวชำญสู งมำก เพื่ อให้ องค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นมีแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนที่มีเป้ำหมำยและมีประสิทธิภำพสูงสุด
2.9 มอบหมำย วิเครำะห์ ทำควำมเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงำนประชำสัมพันธ์
เพื่อให้เกิดกำรสื่อสำรภำยในที่ครอบคลุมทั่วถึงชัดเจน และเกิดกำรสื่อสำรภำยนอกที่ส ร้ำงควำมเข้ำใจและ
ภำพลักษณ์ที่ดีต่อประชำชนในท้องถิ่น
2.10 มอบหมำย วิเครำะห์ ทำควำมเห็น เสนอแนะและควบคุมดูแลงำนทะเบียนรำษฎร์
ต่ำงๆ เช่น กำรแจ้งเกิด กำรแจ้งตำย กำรแจ้งย้ำยที่อยู่ กำรจัดทำบัตรประจำตัวประชำชน เป็นต้น ในองค์กร
ปกครองท้องถิ่นขนำดใหญ่และมีประชำกำรจำนวนมำก เพื่ออำนวยกำรให้กำรให้บริกำรประชำชนเป็นไปอย่ำง
ถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภำพสูงสุด
2.11 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อควำมร่วมมือ หรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร
2.12 ควบคุมดูแล ให้คำแนะนำ และตรวจสอบกำรวิเครำะห์ วิจัยเชิงนโยบำย เพื่อทบทวน
สถำนภำพและเสนอแนวทำง มำตรกำรและยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงศักยภำพในท้องถิ่นหรือพื้นที่ที่รับผิดชอบซึ่งมี
ขนำดใหญ่มำกและมีประชำกร รวมถึงสภำพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่หลำยหลำยและจำนวนมำก

2.13 ริเริ่ม พัฒนำแผนงำนและโครงกำรเชิงรุกในกำรพัฒนำท้องถิ่นและนวัตกรรมที่มี
ควำมจำเป็นเร่งด่วนเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรทำงเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ และประเทศ
2.14 ควบคุมดูแลกำรออกแบบและพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรวำงแผน
ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบให้เป็นมำตรฐำนและมีประสิทธิภำพสูงสุด
2.15 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำร
และคณะท ำงำนต่ ำ ง ๆ ที่ ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง หรื อ เวที เจรจำต่ ำ ง ๆ ในฐำนะเป็ น ผู้ มี บ ทบำทหลั ก เพื่ อ รั ก ษำ
ผลประโยชน์ของรำชกำร
3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงำนและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่มีควำมหลำกหลำยทั้งในเชิง
ปริมำณและคุณภำพให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
3.2 ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
3.3 ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงและพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับ
บัญชำเพื่อให้เกิดควำมสำมำรถ ประสิทธิภำพและสมรรถนะที่เหมำะสมกับงำนที่ปฏิบัติ
3.4 ปรับปรุงหรือหำแนวทำงวิธีกำรใหม่ ๆ หรือกลยุทธ์ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
เพื่อพัฒนำเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติในกำรผลิตผลงำน กำรบริกำร หรือผลกำรดำเนินงำนที่มีคุณภำพที่ดีขึ้น
4. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วำงแผนกำรใช้ ท รัพ ยำกรและงบประมำณของหน่ ว ยงำนที่ ต้ อ งรับ ผิ ด ชอบสู ง
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 ติ ด ตำม ตรวจสอบกำรใช้ ท รัพ ยำกรและงบประมำณจ ำนวนมำก เพื่ อ ให้ เกิ ด
ประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
4.3 วำงแผนและประสำนกิจกรรมให้มีกำรใช้ทรั พยำกรของสำนัก กองหรือหน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ ทั้งด้ำนงบประมำณ อำคำรสถำนที่และอุปกรณ์ในกำรทำงำน เพื่อให้กำรทำงำนเกิดประสิทธิภำพ
คุ้มค่ำ และบรรลุเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดยอำจพิจำรณำนำงบประมำณที่ได้รับ
จัดสรรมำดำเนินกำรและใช้จ่ำยร่วมกัน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งในฐำนะผู้อำนวยกำรสำนัก (นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับสูง)
1. มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น ข้อ 1
2. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงำนด้ำนบริหำรงำนทั่วไป
งำนนโยบำยและแผน งำนทะเบียนรำษฎร์ปละบัตรประจำตัวประชำชน หรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้อง มำแล้วไม่น้อย
กว่ำ 1 ปี
2.1 ดำรงต ำแหน่ งหรือเคยดำรงต ำแหน่ ง หั ว หน้ำส ำนัก ปลั ดหรือ ผู้ อำนวยกำรกอง
(นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับกลำง) หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี หรือ
2.2 ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 8 ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ควำมรู้ที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
1.1. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริของพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว
ระดับ 3
1.2. ควำมรู้เรื่องกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรและแผนยุทธศำสตร์
ระดับ 4
1.3. ควำมรู้เรื่องกำรติดตำมและประเมินผล
ระดับ 4
1.4. ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร
ระดับ 4
1.5. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ระดับ 3
1.6. ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร
ระดับ 3
1.7. ควำมรู้เรื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมพื้นที่
ระดับ 3
1.8. ควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรควำมรู้
ระดับ 3
1.9. ควำมรู้เรื่องกำรทำงบกำรเงินและงบประมำณ
ระดับ 3
1.10. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ระดับ 4
1.11. ควำมรู้เรื่องงำนธุรกำรและงำนสำรบรรณ
ระดับ 4
2. ทักษะที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะกำรบริหำรข้อมูล
ระดับ 2
2.2 ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 2
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน
ระดับ 4
2.4 ทักษะกำรบริหำรโครงกำร
ระดับ 4
2.5 ทักษะในกำรสื่อสำร กำรนำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู้
ระดับ 3
2.6 ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน
ระดับ 3
2.7 ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร
ระดับ 3
3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ 3
3.1.2 กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม
ระดับ 3
3.1.3 ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน
ระดับ 3
3.1.4 กำรบริกำรเป็นเลิศ
ระดับ 3
3.1.5 กำรทำงำนเป็นทีม
ระดับ 3
3.2 สมรรถนะประจำผู้บริหำร 4 สมรรถนะ
3.2.1 กำรเป็นผู้นำในกำรเปลี่ยนแปลง
ระดับ 3
3.2.2 ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำ
ระดับ 3
3.2.3 ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน
ระดับ 3
3.2.4 กำรคิดเชิงกลยุทธ์
ระดับ 3

3.3 สมรรถนะประจำสำยงำน
3.3.1 กำรแก้ไชปัญหำและดำเนินกำรเชิงรุก
3.3.2 กำรวำงแผนและกำรจัดกำร
3.3.3 กำรสร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน
3.3.4 ควำมเข้ำใจพื้นที่และกำรเมืองท้องถิ่น
3.3.5 สร้ำงสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น

ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

สายงาน

บริหำรงำนกำรคลัง

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สำยงำนนี้คลุมถึงตำแหน่งต่ำง ๆ ที่ปฏิบัติงำนทำงด้ำนบริหำรงำนคลังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรกำหนดนโยบำย วำงแผน ควบคุม มอบหมำยงำน ตรวจสอบ
ประเมินผลและรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำนทำงด้ำนกำรบริหำรงำนคลังหลำยด้ำน เช่ น งำนกำรคลัง งำนกำรเงิน
และบั ญ ชี งำนกำรจั ด เก็ บ รำยได้ งำนรวบรวมข้อ มูล สถิ ติและวิเครำะห์ งบประมำณ งำนพั ส ดุ งำนธุรกำร
งำนกำรจัดกำร เงินกู้ งำนจัดระบบงำน งำนบริหำรงำนบุคคล งำนตรวจสอบเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำย ปฏิบัติงำน
เกี่ยวกับกำรเสนอแนะและให้ คำปรึกษำแนะนำ กำรทำควำมเห็นและสรุปรำยงำน ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำร
อนุญำตที่เป็นอำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนกำรคลัง เก็บรักษำทรัพย์สินที่มีค่ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตำแหน่งในสำยงำนนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้
นักบริหำรงำนกำรคลัง
ระดับต้น
นักบริหำรงำนกำรคลัง
ระดับกลำง
นักบริหำรงำนกำรคลัง
ระดับสูง

ก.จ. กำหนดเมื่อ 26 พฤศจิกำยน 2558

ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำร

ชื่อสายงาน

บริหำรงำนกำรคลัง

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักบริหำรงำนกำรคลัง

ระดับตาแหน่ง

ระดับต้น

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนำดเล็ก หรือ
ในฐำนะหัวหน้ำฝ่ำย ที่มีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำร อำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย
กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจแก้ไขปัญหำในงำนด้ำนกำรคลังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ควำมยำกและคุณภำพของงำนค่อนข้ำงสูงมำก โดยปกครองผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชำมำกพอสมควร และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 ก ำหนดวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ ยุ ท ธศำสตร์ แ ละเป้ ำ หมำยแนวทำงด้ ำ นกำรคลั ง
เพื่อวำงแผนและจัดทำแผนงำนโครงกำรในกำรพัฒนำหน่วยงำน
1.2 ร่ ว มวำงแผนงำน/โครงกำร หรื อ แผนกำรปฏิ บั ติ ง ำน รวมทั้ ง เป้ ำ หมำยและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนด้ำนงำนกำรคลัง งำนกำรเงินและบัญชี งำนงบประมำณ งำนกำรจัดเก็บรำยได้และ
งำนกำรพัสดุ หรืองำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแบบแผนในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนให้สำมำรถปฏิบัติงำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุดและสอดคล้องนโยบำยและแผนกลยุทธ์
1.3 ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมแผนงำน/โครงกำร หรือ
แผนกำรปฏิ บั ติ งำน ตลอดจนประเมิ น ผลและรำยงำนกำรด ำเนิ น งำน เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตำมเป้ ำหมำยและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนดไว้
1.4 ร่วมวำงแนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์รวบรวมข้อมูลสถิติด้ำนกำรเงิน กำรคลังและ
งบประมำณ รวมทั้ งเสนอแนวทำงพั ฒ นำกำรปฏิ บั ติ งำนหรือ ระบบงำน เพื่ อให้ มี ก ำรบู รณำกำรแผนงำน
กิจกรรม ขั้นตอนสำคัญให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนด
1.5 ร่วมวำงแผนในกำรจัดทำแผนที่ภำษี จัดหำพัสดุ กำรเบิกจ่ำยเงินประจำไตรมำส
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพในกำรจั ด เก็ บ รำยได้ ให้ มี พั ส ดุ เพี ย งพอต่ อ กำรใช้ งำน และกำรจ่ ำยเงิน เป็ น ไปตำม
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
1.6 ร่วมวำงแนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์ และเสนอแนวทำงพัฒนำกำรปฏิบัติงำนหรือ
ระบบงำนของหน่ วยงำนที่สังกัด เพื่อปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนให้ มีประสิ ทธิภ ำพยิ่งขึ้น ภำยใต้ข้อจำกัด
ทำงด้ำนงบประมำณ บุคลำกร และเวลำ
1.7 วำงแผนกำรใช้จ่ำยเงินสะสม และกำรจ่ำยขำดเงินสะสม เพื่อไม่ให้ กระทบกับ
สถำนะทำงกำรเงินกำรคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงตรวจสอบกำรดำเนินกำรใช้จ่ำยเงินงบกลำง
เงินอุดหนุนอุดหนุน เพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือสั่งกำร

2. ด้านบริหารงาน
2.1 จัดระบบงำน และวิธีกำรปฏิ บัติรำชกำรของหน่ว ยงำน เพื่อเป็ นแนวทำงกำร
ปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
2.2 มอบหมำย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจของหน่วยงำน เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.3 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
2.4 จั ด ระบบกำรติ ด ตำม ประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ ง ำน ตลอดจนวิ เครำะห์ ผ ลดี
ผลกระทบ ปัญหำ อุปสรรค เพื่อให้กำรสนับสนุนหรือทำกำรปรับปรุงแก้ไข
2.5 ร่วมกำหนดรำยจ่ำยของหน่วยงำนเพื่อให้เกิดกำรประหยัดและคล่องตัวในกำร
ปฏิบัติงำนโดยทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.6 ควบคุ ม ดู แ ล ตรวจสอบ ติ ด ตำม ให้ ค ำแนะน ำ วิ เครำะห์ ท ำควำมเห็ น และ
ตรวจสอบงำนกำรคลังหลำยด้ำนเช่น งำนกำรคลัง งำนกำรเงินและบัญชี งำนกำรจัดเก็บรำยได้ งำนรวบรวม
ข้อมูลสถิติและวิเครำะห์งบประมำณ งำนพัสดุ งำนจัดกำรเงินกู้ งำนรับรองสิทธิ งำนเบิกเงินงบประมำณ งำน
ควบคุ มกำรเบิ ก จ่ ำย งำนกำรเก็บ รั กษำทรัพย์ สิ น ที่มี ค่ำและหลั กฐำนแทนตัว เงิน เป็ นต้ น เพื่ อควบคุม กำร
ดำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพ ถูกต้องและเป็นไปตำมกฎระเบียบสูงสุด
2.7 ควบคุมดูแล ตรวจสอบและจัดทำรำยงำนกำรเงินกำรบัญชีต่ำงๆ รำยงำนกำร
ปฏิบัติงำน รำยงำนประเมินผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ หรือรำยงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตำมแนวทำง
ที่กำหนดไว้อย่ำงตรงเวลำ
2.8 ควบคุมดูแลกำรดำเนินกำรให้มีกำรชำระภำษีและค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ อย่ำงทั่วถึง
เพื่อให้สำมำรถเก็บรำยได้ตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
2.9 ตรวจสอบกำรเบิ ก จ่ ำ ยวั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์ กำรจั ด ซื้ อ และกำรจั ด จ้ ำ งเพื่ อ ให้ ก ำร
ดำเนินกำรเป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมกฎระเบียบและมีประสิทธิภำพสูงสุด
2.10 ควบคุมและตรวจจ่ำยเงินตำมฏีกำ หรือควบคุมกำรขอเบิกเงิน กำรนำส่งเงิน และ
กำรนำส่งเงินไปสำรองจ่ำย เพื่อให้เป็นไปตำมกฎระเบียบอย่ำงถูกต้องและเหมำะสมมีประสิทธิภำพสูงสุด
2.11 วิ เ ครำะห์ และเสน อข้ อ มู ล ท ำงด้ ำ น กำรคลั ง กำรเงิ น กำรบั ญ ชี แ ละ
กำรงบประมำณเพื่อนำไปประกอบกำรพิจำรณำปรับปรุงแก้ไขปัญหำกำรปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2.12 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือหรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชน
2.13 ตอบปัญหำ ชี้แจงและดำเนินกำรเป็นกรรมกำรตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย เช่น
เป็นกรรมกำรรักษำเงิน เป็นกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงเป็นกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เป็นต้น เพื่อควบคุมให้
ภำรกิจดังกล่ำวเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด

3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3.1 จั ด ระบบงำนและอั ต รำก ำลั งเจ้ ำหน้ ำ ที่ ในหน่ ว ยงำนให้ ส อดคล้ อ งกั บ ภำรกิ จ
ปริมำณงำนและงบประมำณเพื่อให้ปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
3.2 ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
3.3 ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงและพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับ
บัญชำ ให้มีควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมกับงำนที่ปฏิบัติ
3.4 จัดรูปแบบและวำงแนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกรในหน่วยงำนให้มีควำม
เหมำะสมและมีควำมยื ดหยุ่ น ต่อกำรปฏิบั ติงำน โดยกำหนดหรือมอบอ ำนำจให้ เจ้ำหน้ำที่ ที่ มีลั กษณะงำน
สอดคล้องหรือเกื้อกูลกัน สำมำรถปฏิบัติงำนแทนกันได้ทุกตำแหน่ง เพื่อให้กำรดำเนินงำนเกิดควำมคล่องตัว
และมีควำมต่อเนื่อง
3.5 สอนงำน พัฒนำกำรปฏิบัติงำน ฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ
เพื่อ พัฒ นำเจ้ ำหน้ ำที่ ในหน่ ว ยงำนที่ กำกับ ให้ มี ควำมเชี่ย วชำญและสำมำรถปฏิบั ติงำนให้ เกิดประโยชน์แ ก่
หน่วยงำนอย่ำงยั่งยืน
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 กำหนดนโยบำยและวำงแผนกำรใช้ทรัพ ยำกรและงบประมำณของหน่วยงำน
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณ เพื่อให้ เกิดประสิ ทธิภ ำพ
ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
4.3 ควบคุม ติดตำม ตรวจสอบ กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับงบประมำณ กำรเงิน กำรคลัง
และวัสดุ ครุภัณฑ์ เกิดประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำย และผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
4.4 ร่ว มหรื อวำงแผนและประสำนกิจ กรรมให้ มี กำรใช้ ท รัพ ยำกรของหน่ ว ยงำนที่
รับผิดชอบ ทั้งด้ำนงบประมำณ อำคำรสถำนที่และอุปกรณ์ในกำรทำงำน เพื่อให้กำรทำงำนเกิดประสิทธิภำพ
คุ้มค่ำ และบรรลุเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดยอำจพิจำรณำนำงบประมำณที่ได้รั บ
จัดสรรมำดำเนินกำรและใช้จ่ำยร่วมกัน
4.5 ร่ ว มหรื อ บริ ห ำรและก ำหนดแนวทำงกำรจั ด สรรและกำรใช้ ท รั พ ยำกร หรื อ
งบประมำณตำมที่ได้รับมอบหมำย เพื่อให้กำรจัดสรรทรัพยำกรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้
1.1 ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือ
ทำงบัญ ชี พำณิช ยศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ บริหำรกำรคลั ง กำรจัดกำรกำรคลัง กำรเงิน
กำรเงินและกำรธนำคำร บริหำรธุรกิจ กำรจัดกำรทั่วไป กำรตลำด กำรจัดกำร หรือในสำขำหรือทำงอื่นที่ ก.จ.
ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
1.2 ได้ รั บ ปริ ญ ญำโทหรื อ เที ย บได้ ในระดั บ เดี ย วกั น ในสำขำวิ ช ำหรื อ ทำงบั ญ ชี
พำณิชยศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ บริหำรกำรคลัง กำรจัดกำรกำรคลัง กำรเงิน กำรเงินและ
กำรธนำคำร บริหำรธุรกิจ กำรจัดกำรทั่วไป กำรตลำด กำรจัดกำร หรือในสำขำหรือทำงอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต. กำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

1.3 ได้ รั บ ปริ ญ ญำเอกหรื อ เที ย บได้ ในระดั บ เดี ย วกั น ในสำขำวิ ช ำหรื อ ทำงบั ญ ชี
พำณิชยศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ บริหำรกำรคลัง กำรจัดกำรกำรคลัง กำรเงิน กำรเงินและ
กำรธนำคำร บริหำรธุรกิจ กำรจัดกำรทั่วไป กำรตลำด กำรจัดกำร หรือในสำขำหรือทำงอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต. กำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งในฐานะผู้อานวยการกอง ระดับต้น (นักบริหารงาน
การคลัง ระดับต้น)
2.1 มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น ข้อ 1 และ
2.2 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำย (นักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น)
ตำมข้อ 3 หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติงำนด้ำนกำรคลัง
หรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้อง มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
3. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งในฐานะหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
3.1 มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น ข้อ 1
3.2 ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำร มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี
(2) ประเภททั่วไป ระดับอำวุโส มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี
(3) ประเภททั่วไป ไม่ต่ำกว่ำระดับชำนำญงำน มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 10 ปี
3.3 ปฏิบัติงำนด้ำนกำรคลัง หรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้อง มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ควำมรู้ที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
1.1. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริของพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว
ระดับ 1
1.2. ควำมรู้เรื่องกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรและแผนยุทธศำสตร์
ระดับ 2
1.3. ควำมรู้เรื่องกำรติดตำมและประเมินผล
ระดับ 2
1.4. ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร
ระดับ 2
1.5. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ระดับ 2
1.6. ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร
ระดับ 2
1.7. ควำมรู้เรื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมพื้นที่
ระดับ 2
1.8. ควำมรู้เรื่องกฎหมำย(ควำมรู้เฉพำะทำงในงำนที่รับผิดชอบ)
ระดับ 2
1.9. ควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรควำมรู้
ระดับ 1
1.10. ควำมรู้เรื่องกำรทำงบกำรเงินและงบประมำณ
ระดับ 3
1.11. ควำมรู้เรื่องระบบกำรบริหำรงำนกำรคลังภำครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
ระดับ 2
1.12. ควำมรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี
ระดับ 3
1.13. ควำมรู้เรื่องกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกฎระเบียบพัสดุ
ระดับ 2
2. ทักษะที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะกำรบริหำรข้อมูล
ระดับ 1
2.2 ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 1

2.3 ทักษะกำรประสำนงำน
2.4 ทักษะกำรบริหำรโครงกำร
2.5 ทักษะในกำรสื่อสำร กำรนำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู้
2.6 ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน
2.7 ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร
3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน
3.1.4 กำรบริกำรเป็นเลิศ
3.1.5 กำรทำงำนเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจำผู้บริหำร 4 สมรรถนะ
3.2.1 กำรเป็นผู้นำในกำรเปลี่ยนแปลง
3.2.2 ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำ
3.2.3 ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน
3.2.4 กำรคิดเชิงกลยุทธ์
3.3 สมรรถนะประจำสำยงำน
3.3.1 กำรแก้ไชปัญหำและดำเนินกำรเชิงรุก
3.3.2 กำรวำงแผนและกำรจัดกำร
3.3.3 กำรสร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน
3.3.4 ควำมเข้ำใจพื้นที่และกำรเมืองท้องถิ่น
3.3.5 สร้ำงสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น
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ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำร

ชื่อสายงาน

บริหำรงำนกำรคลัง

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักบริหำรงำนกำรคลัง

ระดับตาแหน่ง

ระดับกลำง

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตำแหน่ง
หัวหน้ำหน่วยงำนอื่น ที่มีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร
มอบหมำย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจ แก้ปัญหำในงำนด้ำนกำรคลังที่ต้องใช้ควำมรู้
ควำมช ำนำญเฉพำะด้ำน ซึ่งลั ก ษณะหน้ ำที่ ค วำมรับ ผิ ดชอบและคุณ ภำพของงำนสู งมำกเป็ น พิ เศษ และ
ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 วำงแผนงำน/โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงำนด้ำนงำนคลัง งำนกำรเงินและบัญชี งำนงบประมำณ และงำนกำรจัดเก็บรำยได้ หรืองำนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องนโยบำยและแผนกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด
1.2 ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ที่มีควำมหลำกหลำย และควำมยุ่งยำก
ซับซ้อนมำก ให้เป็นไปตำมแผนงำน/โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำร
ดำเนินงำน เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนดไว้
1.3 บริหำรโครงกำรขนำดใหญ่ โดยมีกำรบูรณำกำรแผนงำน กิจกรรม ขั้นตอนสำคัญ
เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนด
1.4 วำงแผนทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์ รวบรวมข้อมุล สถิติด้ำนกำรเงิน กำรคลังและ
งบประมำณ รวมทั้งเสนอแนวทำงกำรพัฒ นำกำรปฏิบัติง ำนหรือระบบงำน เพื่อให้มีกำรบูรณำกำรแผนงำน
กิจกรรม ขั้นตอนสำคัญ เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนดไว้
1.5 ร่วมวำงแผนในกำรจัดทำแผนที่ภำษี จัดหำพัสดุ กำรเบิกจ่ำยเงินประจำไตรมำส
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพในกำรจั ด เก็ บ รำยได้ ให้ มี พั ส ดุ เพี ย งพอต่ อ กำรใช้ งำน และกำรจ่ ำยเงิน เป็ น ไปตำม
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
1.6 วำงแนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์ และเสนอแนวทำงพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนหรือ
ระบบงำนของหน่ วยงำนที่สังกัด เพื่อปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนให้ มีประสิ ทธิภ ำพยิ่งขึ้น ภำยใต้ข้อจำกัด
ทำงด้ำนงบประมำณ บุคลำกร และเวลำ
1.7 วำงแผนกำรใช้ จ่ำยเงินสะสม และกำรจ่ำยขำดเงินสะสม เพื่อไม่ให้ กระทบกับ
สถำนะทำงกำรเงินกำรคลังขององค์กรกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงตรวจสอบกำรดำเนินกำรใช้จ่ำยเงินงบกลำง
เงินอุดหนุนอุดหนุน เพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือสั่งกำร

2. ด้านบริหารงาน
2.1 กำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน เพื่อเป็นแนว
ทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
2.2 มอบหมำย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจที่หลำกหลำยและเบ็ดเสร็จของหน่วยงำน เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำย
และผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.3 วินิจฉัย สั่งกำรเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมีควำมซับซ้อนของ
ประเด็นปัญหำ ซึ่งต้องพิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ เพื่อให้
บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.4 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเกิดควำมร่วมมือหรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร
2.5 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำร
และคณะทำงำนต่ำงๆ ที่ได้รับแต่ งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำงๆ ในระดับหน่วยงำนหรือองค์กรทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ในฐำนะเป็นผู้มีบทบำทหลัก เพื่อรักษำผลประโยชน์ของรำชกำรและประเทศชำติ
2.6 มอบหมำย ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ วิเครำะห์ ทำควำมเห็น
และตรวจสอบงำนกำรคลังหลำยๆ ด้ำนที่ต้องกำรควำมเชี่ ยวชำญเช่น งำนกำรคลัง งำนกำรเงินและบัญ ชี
งำนกำรจัดเก็บรำยได้ งำนรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเครำะห์งบประมำณ งำนพัสดุ งำนจัดกำรเงินกู้ งำนรับรอง
สิทธิ งำนเบิกเงินงบประมำณ งำนควบคุมกำรเบิกจ่ำย งำนกำรเก็บรักษำทรัพย์สินที่มีค่ำและหลักฐำนแทนตัว
เงินเป็นต้น เพื่อควบคุมกำรดำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพ ถูกต้องและเป็นไปตำมกฎระเบียบสูงสุด
2.7 ควบคุมดูแล ตรวจสอบและจัดทำรำยงำนกำรเงินกำรบัญ ชีต่ำงๆ รำยงำนกำร
ปฏิบัติงำน รำยงำนประเมินผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ หรือรำยงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตำมแนวทำง
ที่กำหนดไว้อย่ำงตรงเวลำ
2.8 ควบคุมดูแลกำรดำเนินกำรให้มีกำรชำระภำษีและค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ อย่ำงทั่วถึง
เพื่อให้สำมำรถเก็บรำยได้ตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
2.9 ควบคุมและตรวจจ่ำยเงินตำมฏีกำ หรือควบคุมกำรขอเบิกเงิน กำรนำส่งเงิน และ
กำรนำส่งเงินไปสำรองจ่ำย เพื่อให้เป็นไปตำมกฎระเบียบอย่ำงถูกต้องและเหมำะสมมีประสิทธิภำพสูงสุด
2.10 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.11 วินิจฉัย สั่งกำรเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมีควำมซับซ้อนของ
ประเด็นปัญหำ ซึ่งต้องพิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ เพื่อให้
บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.12 กำหนด พัฒนำ ปรับปรุง หรือแก้ไขแนวทำงคู่มือ กลไก กระบวนกำร หรือมำตรฐำน
ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนงำนคลัง งำนกำรเงินและบัญชี งำนงบประมำณ และงำนกำรจัดเก็บรำยได้ หรืองำนอื่นๆที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้กำรทำงำนในงำนที่รับผิดชอบเป็นไปอย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
2.13 ตอบปัญหำ ชี้แจงและดำเนินกำรเป็นกรรมกำรตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย เช่น
เป็นกรรมกำรรักษำเงิน เป็นกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงเป็นกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เป็นต้น เพื่อควบคุมให้
ภำรกิจดังกล่ำวเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด

3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงำนและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่มีควำมหลำกหลำยทั้งในเชิง
ปริมำณและคุณภำพให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อให้ปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
3.2 ติดตำม ประเมิน ผลงำน และสนั บ สนุ นกำรปฏิบั ติ งำนของเจ้ำหน้ำที่ ในบั งคั บ
บัญชำ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่
กำหนดไว้
3.3 ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงและพัฒ นำกำรปฏิบัติง ำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับ
บัญชำ เพื่อให้มีควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมงำนที่ปฏิบัติ
3.4 ปรับปรุงหรือหำแนวทำงวิธีกำรใหม่ๆ หรือกลยุทธ์ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ในกำรพัฒ นำ กระตุ้น เร่ งเร้ ำเจ้ ำหน้ ำที่ ผู้ ป ฏิบั ติในกำรผลิ ตผลงำน กำรบริกำร หรือผลกำรดำเนิน งำนที่ มี
คุณภำพทีด่ ีขึ้น
3.5 สอนงำน พัฒนำกำรปฏิบัติงำน ฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ
เพื่อ พัฒ นำเจ้ ำหน้ ำที่ ในหน่ ว ยงำนที่ กำกับ ให้ มี ควำมเชี่ย วชำญและสำมำรถปฏิบั ติงำนให้ เกิดประโยชน์แ ก่
หน่วยงำนอย่ำงยั่งยืน
4. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของหน่วยงำน เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ
คุ้มค่ำสอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
4.2 ติดตำม ตรวจสอบกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับงบประมำณกำรเงินกำรคลังและวัสดุ
ครุภัณฑ์ อำคำรสถำนที่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสั มฤทธิ์ตำมที่
กำหนดไว้
4.3 วำงแผนและประสำนกิ จ กรรมให้ มี กำรใช้ ท รัพ ยำกรขององค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น ทั้งด้ำนงบประมำณ อำคำรสถำนที่และอุปกรณ์ในกำรทำงำน เพื่อให้กำรทำงำนเกิดประสิทธิภำพคุ้มค่ำ
และบรรลุเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดยอำจพิจำรณำนำงบประมำณที่ได้รับจัดสรรมำ
ดำเนินกำรและใช้จ่ำยร่วมกัน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
คุ ณ สมบั ติ เฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง ในฐานะผู้ อ านวยการกองหรื อ ผู้ อ านวยการส่ ว น
ระดับกลาง (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
1. มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น ข้อ 1 และ
2. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมำแล้วดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงำนด้ำนกำรคลัง หรือ
งำนอื่นที่เกี่ยวข้องมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
2.1 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรกอง ระดับต้น (นักบริหำรงำน
กำรคลัง ระดับต้น) หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี หรือ
2.2 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ำหัวหน้ำฝ่ำย (นักบริหำรงำนกำรคลัง
ระดับต้น) หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี กำหนดเวลำ 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี
สำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
2.3 ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำรพิเศษ หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ
ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 6 ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ควำมรู้ที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
1.1. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริของพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว
ระดับ 2
1.2. ควำมรู้เรื่องกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรและแผนยุทธศำสตร์
ระดับ 3
1.3. ควำมรู้เรื่องกำรติดตำมและประเมินผล
ระดับ 3
1.4. ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร
ระดับ 3
1.5. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ระดับ 3
1.6. ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร
ระดับ 3
1.7. ควำมรู้เรื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมพื้นที่
ระดับ 3
1.8. ควำมรู้เรื่องกฎหมำย(ควำมรู้เฉพำะทำงในงำนที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.9. ควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรควำมรู้
ระดับ 2
1.10. ควำมรู้เรื่องกำรทำงบกำรเงินและงบประมำณ
ระดับ 4
1.11. ควำมรู้เรื่องระบบกำรบริหำรงำนกำรคลังภำครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
ระดับ 4
1.12. ควำมรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี
ระดับ 4
1.13. ควำมรู้เรื่องกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกฎระเบียบพัสดุ
ระดับ 3
2. ทักษะที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะกำรบริหำรข้อมูล
ระดับ 2
2.2 ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 2
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน
ระดับ 3
2.4 ทักษะกำรบริหำรโครงกำร
ระดับ 3
2.5 ทักษะในกำรสื่อสำร กำรนำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู้
ระดับ 2
2.6 ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน
ระดับ 2
2.7 ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร
ระดับ 3
3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ 2
3.1.2 กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม
ระดับ 2
3.1.3 ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน
ระดับ 2
3.1.4 กำรบริกำรเป็นเลิศ
ระดับ 2
3.1.5 กำรทำงำนเป็นทีม
ระดับ 2
3.2 สมรรถนะประจำผู้บริหำร 4 สมรรถนะ
3.2.1 กำรเป็นผู้นำในกำรเปลี่ยนแปลง
ระดับ 2
3.2.2 ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำ
ระดับ 2
3.2.3 ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน
ระดับ 2
3.2.4 กำรคิดเชิงกลยุทธ์
ระดับ 2

3.3 สมรรถนะประจำสำยงำน
3.3.1 กำรแก้ไชปัญหำและดำเนินกำรเชิงรุก
3.3.2 กำรวำงแผนและกำรจัดกำร
3.3.3 กำรสร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน
3.3.4 ควำมเข้ำใจพื้นที่และกำรเมืองท้องถิ่น
3.3.5 สร้ำงสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3

ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำร

ชื่อสายงาน

บริหำรงำนกำรคลัง

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักบริหำรงำนกำรคลัง

ระดับตาแหน่ง

ระดับสูง

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงำนในหัวหน้ ำหน่วยงำนระดับ สำนัก ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนำดใหญ่ ที่มี
ลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย ควบคุม
กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจ แก้ปัญหำในงำนด้ำนกำรคลังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่มีห น้ ำที่ควำมรับ ผิดชอบ ควำมยำกและคุณ ภำพของงำนซับซ้อนมำกและสู งมำกเป็ นพิเศษ โดย
ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชำจำนวนมำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 วำงแผนงำน/โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงำนด้ำนงำนคลัง งำนกำรเงินและบัญชี งำนงบประมำณ และงำนกำรจัดเก็บรำยได้ และงำนพัสดุ
หรืองำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น แนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนให้ สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพสูงสุด
1.2 ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ที่มีควำมหลำกหลำย และควำมยุ่งยำก
ซับซ้อนมำก ให้เป็นไปตำมแผนงำน/โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำร
ดำเนินงำน เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนดไว้
1.3 บริหำรโครงกำรขนำดใหญ่ โดยมีกำรบูรณำกำรแผนงำน กิจกรรม ขั้นตอนสำคัญ
เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนดไว้
1.4 วำงแนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์ รวบรวมข้อมูลสถิติและเสนอแนวทำงพัฒนำกำร
ปฏิบั ติงำนหรื อระบบงำนของหน่ ว ยงำนที่สั งกัด เพื่ อปรับ ปรุงกระบวนกำรทำงำนให้ มีประสิ ทธิภ ำพยิ่งขึ้น
ภำยใต้ข้อจำกัดทำงด้ำนงบประมำณ บุคลำกร และเวลำ
1.5 วำงแผนในกำรจัดทำแผนที่ภำษี จัดหำพัสดุ กำรเบิกจ่ำยเงินประจำไตรมำส เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพในกำรจัดเก็บรำยได้ ให้มีพัสดุเพียงพอต่อกำรใช้งำน และกำรจ่ำยเงินเป็ นไปตำมงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี
1.6 ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมแผนงำน/โครงกำร หรือ
แผนกำรปฏิ บั ติ งำน ตลอดจนประเมิ น ผลและรำยงำนกำรด ำเนิ น งำน เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตำมเป้ ำหมำยและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนดไว้
1.7 ค้นคว้ำประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ควำมรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนในภำรกิจของ
หน่ ว ยงำนคลั ง ในภำพรวมเพื่ อ น ำมำปรั บ ปรุ ง ให้ ก ำรปฏิ บั ติ ง ำน ระบบงำน หรื อ กระบวนกำรท ำงำนมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น

2. ด้านบริหารงาน
2.1 กำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน เพื่อเป็นแนว
ทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
2.2 มอบหมำย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ วิเครำะห์ ปรับปรุงแก้ไข
ท ำควำมเห็ น ในเรื่ อ งต่ ำงๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ ภำรกิ จที่ ห ลำกหลำยและเบ็ ด เสร็จ ของหน่ ว ยงำน เพื่ อให้ ก ำร
ปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.3 วินิจฉัย สั่งกำรเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมีควำมซับซ้อนของ
ประเด็นปัญหำ ซึ่งต้องพิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ เพื่อให้
บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.4 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำร
และคณะทำงำนต่ำงๆ ที่ได้รับ แต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำงๆ ในระดับหน่วยงำนหรือองค์กร ในฐำนะเป็นผู้ มี
บทบำทหลัก เพื่อรักษำผลประโยชน์ของรำชกำรและประเทศชำติ
2.5 มอบหมำย ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ วิเครำะห์ ทำควำมเห็น
และตรวจสอบงำนกำรคลังหลำยๆ ด้ำนที่ต้องกำรควำมเชี่ยวชำญเช่น งำนกำรคลัง งำนกำรเงินและบัญชี งำน
กำรจัดเก็บรำยได้ งำนรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเครำะห์งบประมำณ งำนพัสดุ งำนจัดกำรเงินกู้ งำนรับรองสิทธิ
งำนเบิกเงินงบประมำณ งำนควบคุมกำรเบิกจ่ำย งำนกำรเก็บรักษำทรัพย์สินที่มีค่ำและหลักฐำนแทนตัวเงิน
เป็นต้น เพื่อควบคุมกำรดำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพ ถูกต้องและเป็นไปตำมกฎระเบียบสูงสุด
2.6 ควบคุมดูแล ตรวจสอบและจัดทำรำยงำนกำรเงินกำรบัญ ชีต่ำงๆ รำยงำนกำร
ปฏิบัติงำน รำยงำนประเมินผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ หรือรำยงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตำมแนวทำง
ที่กำหนดไว้อย่ำงตรงเวลำ
2.7 ก ำหนดรำยจ่ ำ ยของหน่ ว ยงำนเพื่ อ ให้ เกิ ด กำรประหยั ด และคล่ อ งตั ว ในกำร
ปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.8 ควบคุมดูแลกำรดำเนินกำรให้มีกำรชำระภำษีและค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ อย่ำงทั่วถึง
เพื่อให้สำมำรถเก็บรำยได้ตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
2.9 ตรวจสอบกำรเบิ ก จ่ ำ ยวั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์ กำรจั ด ซื้ อ และกำรจั ด จ้ ำ งเพื่ อ ให้ ก ำร
ดำเนินกำรเป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมกฎระเบียบและมีประสิทธิภำพสูงสุด
2.10 ตอบปัญหำ ชี้แจงและดำเนินกำรเป็นกรรมกำรตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย เช่น
เป็นกรรมกำรรักษำเงิน เป็นกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงเป็นกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เป็นต้น เพื่อควบคุมให้
ภำรกิจดังกล่ำวเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
2.11 วิ เ ครำะห์ และเสน อข้ อ มู ล ท ำงด้ ำ น กำรคลั ง กำรเงิ น กำรบั ญ ชี แ ละ
กำรงบประมำณเพื่อนำไปประกอบกำรพิจำรณำปรับปรุงแก้ไขปัญหำกำรปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2.12 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.13 กำหนด พั ฒ นำ ปรับ ปรุง หรื อแก้ ไขแนวทำง คู่ มื อ กลไก กระบวนกำร หรื อ
มำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนด้ำนงำนคลังและงำนจัดเก็บรำยได้ หรืองำนอื่นๆที่เกี่ยวข้อ ง เพื่อให้กำรทำงำนใน
งำนที่รับผิดชอบเป็นไปอย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

2.14 อ ำนวยกำร ปฏิ บั ติ ง ำนและสนั บ สนุ น งำนอื่ น ๆ ตำมที่ ไ ด้ รั บ มอบหมำย
เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภำรกิจที่กำหนดไว้
2.15 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือหรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชน
3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงำนและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่มีควำมหลำกหลำยทั้งในเชิง
ปริมำณและคุณภำพให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อให้ปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
3.2 ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้ ตลอดจนเพื่อให้
กำรประเมินผลงำนเกิดควำมเป็นธรรม
3.3 ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงและพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับ
บัญชำ ให้มีควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมงำนที่ปฏิบัติ
3.4 ปรับปรุงหรือหำแนวทำงวิธีกำรใหม่ๆ หรือกลยุทธ์ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ในกำรพัฒ นำ กระตุ้น เร่ งเร้ ำเจ้ ำหน้ ำที่ ผู้ ป ฏิบั ติในกำรผลิ ตผลงำน กำรบริกำร หรือผลกำรดำเนิน งำนที่ มี
คุณภำพที่ดีขึ้น
3.5 สอนงำน พัฒนำกำรปฏิบัติงำน ฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ
เพื่อ พัฒ นำเจ้ ำหน้ ำที่ ในหน่ ว ยงำนที่ กำกับ ให้ มี ควำมเชี่ย วชำญและสำมำรถปฏิบั ติงำนให้ เกิดประโยชน์แ ก่
หน่วยงำนอย่ำงยั่งยืน
4. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 ควบคุมวำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของหน่วยงำนที่ต้องรับผิดชอบ
สูง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอำจ
พิจำรณำนำงบประมำณที่ได้รับจัดสรรมำดำเนินกำรและใช้จ่ำยร่วมกัน
4.2 ควบคุมติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณในจำนวนที่สูงมำก
ให้เกิดประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
4.3 ร่ ว มหรื อ บริ ห ำรและก ำหนดแนวทำงกำรจั ด สรรและกำรใช้ ท รั พ ยำกร หรื อ
งบประมำณตำมที่ได้รับมอบหมำย เพื่อให้กำรจัดสรรทรัพยำกรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งในฐานะผู้อานวยการสานัก ระดับสูง (นักบริหารงานการคลัง
ระดับสูง)
1. มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น ข้อ 1 และ
2. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงำนด้ำนกำรคลังหรืองำนอื่น
ที่เกี่ยวข้อง มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
2.1 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรกอง ระดับกลำง (นักบริหำรงำน
กำรคลัง ระดับกลำง) หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี หรือ
2.2 ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ ยวชำญ หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 8 ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ควำมรู้ที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
1.1. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริของพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว
ระดับ 3
1.2. ควำมรู้เรื่องกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรและแผนยุทธศำสตร์
ระดับ 3
1.3. ควำมรู้เรื่องกำรติดตำมและประเมินผล
ระดับ 3
1.4. ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร
ระดับ 3
1.5. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ระดับ 4
1.6. ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร
ระดับ 3
1.7. ควำมรู้เรื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมพื้นที่
ระดับ 3
1.8. ควำมรู้เรื่องกฎหมำย(ควำมรู้เฉพำะทำงในงำนที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.9. ควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรควำมรู้
ระดับ 3
1.10. ควำมรู้เรื่องกำรทำงบกำรเงินและงบประมำณ
ระดับ 4
1.11. ควำมรู้เรื่องระบบกำรบริหำรงำนกำรคลังภำครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
ระดับ 3
1.12. ควำมรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี
ระดับ 5
1.13. ควำมรู้เรื่องกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกฎระเบียบพัสดุ
ระดับ 4
2. ทักษะที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะกำรบริหำรข้อมูล
ระดับ 2
2.2 ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 2
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน
ระดับ 4
2.4 ทักษะกำรบริหำรโครงกำร
ระดับ 4
2.5 ทักษะในกำรสื่อสำร กำรนำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู้
ระดับ 3
2.6 ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน
ระดับ 3
2.7 ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร
ระดับ 3
3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ 3
3.1.2 กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม
ระดับ 3
3.1.3 ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน
ระดับ 3
3.1.4 กำรบริกำรเป็นเลิศ
ระดับ 3
3.1.5 กำรทำงำนเป็นทีม
ระดับ 3

3.2 สมรรถนะประจำผู้บริหำร 4 สมรรถนะ
3.2.1 กำรเป็นผู้นำในกำรเปลี่ยนแปลง
3.2.2 ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำ
3.2.3 ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน
3.2.4 กำรคิดเชิงกลยุทธ์
3.3 สมรรถนะประจำสำยงำน
3.3.1 กำรแก้ไชปัญหำและดำเนินกำรเชิงรุก
3.3.2 กำรวำงแผนและกำรจัดกำร
3.3.3 กำรสร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน
3.3.4 ควำมเข้ำใจพื้นที่และกำรเมืองท้องถิ่น
3.3.5 สร้ำงสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

สายงาน

บริหำรงำนช่ำง

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สำยงำนนี้ ค ลุ ม ถึ ง ต ำแหน่ ง ต่ ำ งๆ ที่ ป ฏิ บั ติ ง ำนทำงด้ ำนบริห ำรงำนช่ ำ ง ในฐำนะหั ว หน้ ำ
หน่วยงำนหัวหน้ำหน่วยงำนที่เป็นกองหรือส่วน หัวหน้ำหน่วยงำนเทียบเท่ำกองหรือส่ วน หัวหน้ำหน่วยงำนที่
สูงกว่ำกอง หรือหั วหน้ ำหน่ วยงำน ซึ่งมีลั กษณะงำนที่ ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรบริห ำรควบคุมให้ คำปรึกษำและ
ตรวจสอบงำนด้ำนช่ำงต่ำงๆ เช่น งำนช่ำงโยธำ งำนด้ำนไฟฟ้ำและแสงสว่ำงสำธำรณะ งำนสวนสำธำรณะ
งำนช่ำงก่อสร้ำง งำนช่ำงส ำรวจ งำนช่ำงรังวัด งำนช่ำงเขี ยนแบบ งำนช่ำงเทคนิ คงำนช่ ำงโลหะ งำนช่ำง
เครื่องยนต์ งำนช่ำงเครื่องกล เป็นต้น นอกจำกนั้นยังต้องวำงแผน ออกแบบและควบคุมงำนสถำปัตยกรรม งำน
วิศวกรรมและงำนก่อสร้ำงต่ำงๆ ซึ่งตำแหน่งต่ำงๆ เหล่ำนี้ มีลักษณะที่จำเป็นต้องใช้ผู้มีควำมรู้ควำมชำนำญใน
วิชำช่ำง วิชำกำรทำงวิศวกรรมและสถำปัตยกรรม และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตำแหน่งในสำยงำนนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้
นักบริหำรงำนช่ำง
ระดับต้น
นักบริหำรงำนช่ำง
ระดับกลำง
นักบริหำรงำนช่ำง
ระดับสูง

ก.จ. กำหนดเมื่อ 26 พฤศจิกำยน 2558

ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

ชื่อสายงาน

บริหำรงำนช่ำง

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักบริหำรงำนช่ำง

ระดับตาแหน่ง

ระดับต้น

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับกองหรือ หัวหน้ำฝ่ำย ที่มีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำร
วำงแผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน
ตัดสินใจ แก้ปัญหำในงำนบริหำรงำนช่ำงและงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ซึ่งลักษณะหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
และคุณภำพของงำนสูงมำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 ร่ ว มวำงแผนงำน/โครงกำร หรื อ แผนกำรปฏิ บั ติ ง ำน รวมทั้ ง เป้ ำ หมำยและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนด้ำนงำนช่ำง งำนวิศวกรรมหรืองำนสถำปัตยกรรมที่สังกัด เพื่อเป็นแบบแผนในกำร
ปฏิบัติงำนของหน่วยงำนให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
1.2 กำหนดแนวทำงของงำน/โครงกำร รวมทั้งเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำน
ให้สอดคล้องนโยบำยและแผนกลยุทธ์ของหน่วยงำนที่สังกัด
1.3 ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมแผนงำน/โครงกำร หรือ
แผนกำรปฏิ บั ติ งำน ตลอดจนประเมิ น ผลและรำยงำนกำรด ำเนิ น งำน เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตำมเป้ ำหมำยและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนดไว้
2. ด้านการบริหาร
2.1 จัดระบบงำน และวิธีกำรปฏิ บัติรำชกำรของหน่ว ยงำน เพื่อเป็ นแนวทำงกำร
ปฏิ บั ติ ร ำชกำรของเจ้ ำหน้ ำที่ ในหน่ ว ยงำนที่ รั บ ผิ ด ชอบ ให้ เป็ น ไปอย่ ำงถู ก ต้ อ ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ และเกิ ด
ประโยชน์สูงสุด
2.2 มอบหมำย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจของหน่วยงำน เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.3 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.4 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเกิดควำมร่วมมือหรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร
2.5 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำร
และคณะทำงำนต่ำงๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำงๆ เพื่อ ให้ภำรกิจเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ และรักษำ
ผลประโยชน์ของรำชกำร
3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงำนและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อให้
ปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
3.2 ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้

3.3 ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงและพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับ
บัญชำ ให้มีควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมงำนที่ปฏิบัติ
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของหน่วยงำน เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
นโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณ ให้เกิดประสิทธิภำพ ควำม
คุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับคุณวุฒิกำรศึกษำ ดังนี้
1.1 ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือ
ทำงวิศวกรรมโยธำ วิศวกรรมชลประทำน วิศวกรรมสุขำภิบำล วิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมก่อสร้ ำง สถำปั ตยกรรม ผังเมือง ก่อสร้ำง ไฟฟ้ำ เครื่องกล กำรจัดกำรงำนก่อสร้ำง
วิศวกรรมศำสตร์ กำรจัดกำรงำนวิศวกรรม หรือในสำขำวิชำหรือทำงอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่ำใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
1.2 ได้รับปริญญำโทหรือคุณวุฒิ อย่ำงอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือ
ทำงวิศวกรรมโยธำ วิศวกรรมชลประทำน วิศวกรรมสุขำภิบำล วิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมก่อสร้ ำง สถำปั ตยกรรม ผังเมือง ก่อสร้ำง ไฟฟ้ำ เครื่องกล กำรจัดกำรงำนก่อสร้ำง
วิศวกรรมศำสตร์ กำรจัดกำรงำนวิศวกรรม หรือในสำขำวิชำหรือทำงอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่ำใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
1.3 ได้รับปริญญำเอกหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือ
ทำงวิศวกรรมโยธำ วิศวกรรมชลประทำน วิศวกรรมสุขำภิบำล วิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมก่อสร้ ำง สถำปั ตยกรรม ผังเมือง ก่อสร้ำง ไฟฟ้ำ เครื่องกล กำรจัดกำรงำนก่อสร้ำง
วิศวกรรมศำสตร์ กำรจัดกำรงำนวิศวกรรม หรือในสำขำวิชำหรือทำงอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่ำใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งในฐำนะผู้อำนวยกำรกอง (นักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น)
2.1 มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น ข้อ 1 และ
2.2 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งหั วหน้ำฝ่ ำย (นั ก บริหำรงำนช่ำง ระดับต้น )
ตำมข้อ 3 หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติงำนด้ำนกำรช่ำง
หรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้อง มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
3. คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งในฐำนะหัวหน้ำฝ่ำย (นักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น)
3.1 มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนช่ำงระดับต้น ข้อ 1 และ
3.2 ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำร มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี
(2) ประเภททั่วไป ระดับอำวุโส มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี
(3) ประเภททั่วไป ไม่ต่ำกว่ำระดับชำนำญงำน มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 10 ปี
3.3 ปฏิบัติงำนด้ำนงำนช่ำง หรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้อง มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ควำมรู้ที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
1.1. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริของพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว
ระดับ 1
1.2. ควำมรู้เรื่องกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรและแผนยุทธศำสตร์
ระดับ 2
1.3. ควำมรู้เรื่องกำรติดตำมและประเมินผล
ระดับ 2
1.4. ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร
ระดับ 2
1.5. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ระดับ 2
1.6. ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร
ระดับ 2
1.7. ควำมรู้เรื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมพื้นที่
ระดับ 2
1.8. ควำมรู้ที่จำเป็นในงำน(ควำมรู้เฉพำะทำงในงำนที่รับผิดชอบ)
ระดับ 2
1.9. ควำมรู้เรื่องกฎหมำย(ควำมรู้เฉพำะทำงในงำนที่รับผิดชอบ)
ระดับ 2
1.10. ควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรควำมรู้
ระดับ 1
1.11. ควำมรู้เรื่องกำรวิเครำะห์ผลกระทบต่ำงๆ เช่น
กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระดับ 2
2. ทักษะที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะกำรบริหำรข้อมูล
ระดับ 1
2.2 ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 1
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน
ระดับ 2
2.4 ทักษะกำรบริหำรโครงกำร
ระดับ 2
2.5 ทักษะในกำรสื่อสำร กำรนำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู้
ระดับ 1
2.6 ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน
ระดับ 1
2.7 ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร
ระดับ 2
3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ 1
3.1.2 กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม
ระดับ 1
3.1.3 ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน
ระดับ 1
3.1.4 กำรบริกำรเป็นเลิศ
ระดับ 1
3.1.5 กำรทำงำนเป็นทีม
ระดับ 1
3.2 สมรรถนะประจำผู้บริหำร 4 สมรรถนะ
3.2.1 กำรเป็นผู้นำในกำรเปลี่ยนแปลง
ระดับ 1
3.2.2 ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำ
ระดับ 1
3.2.3 ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน
ระดับ 1
3.2.4 กำรคิดเชิงกลยุทธ์
ระดับ 1

3.3 สมรรถนะประจำสำยงำน
3.3.1 กำรแก้ไชปัญหำและดำเนินกำรเชิงรุก
3.3.2 กำรวำงแผนและกำรจัดกำร
3.3.3 กำรสร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน
3.3.4 ควำมเข้ำใจพื้นที่และกำรเมืองท้องถิ่น
3.3.5 สร้ำงสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2

ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

ชื่อสายงาน

บริหำรงำนช่ำง

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักบริหำรงำนช่ำง

ระดับตาแหน่ง

ระดับกลำง

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับกอง หรือตำแหน่งหัวหน้ำหน่วยงำนอื่นที่ เทียบเท่ำ
กองซึ่งมีลักษณะงำนเกี่ ยวกับ กำรวำงแผน บริห ำรจัดกำร จัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย
กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจ แก้ปั ญหำในงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ซึ่งลักษณะ
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูงมำกเป็นพิเศษ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย โดยมี
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 วำงแผนงำน/โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงำนด้ำนงำนช่ำง งำนวิศวกรรมหรืองำนสถำปัตยกรรมที่สังกัด เพื่อเป็นแบบแผนในกำรปฏิบัติงำน
ของหน่วยงำนให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
1.2 ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมแผนงำน/โครงกำร หรือ
แผนกำรปฏิ บั ติ งำน ตลอดจนประเมิ น ผลและรำยงำนกำรด ำเนิ น งำน เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตำมเป้ ำหมำยและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนดไว้
1.3 วำงแนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์ และเสนอแนวทำงพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนหรือ
ระบบงำนของหน่วยงำนด้ำนงำนช่ำง งำนวิศวกรรมหรืองำนสถำปัตยกรรมที่สังกัดที่รับผิดชอบ เพื่อปรับปรุง
กระบวนกำรทำงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ภำยใต้ข้อจำกัดทำงด้ำนงบประมำณ บุคลำกร และเวลำ
1.4 ค้นคว้ำประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนในภำรกิจของ
หน่วยงำนในภำพรวมเพื่อนำมำปรับปรุงให้กำรปฏิบัติงำน ระบบงำน หรือกระบวนกำรทำงำนมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
2. ด้านบริหารงาน
2.1 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำและปรับปรุงแก้ไขกำรออกแบบและ
ก่อสร้ำงงำนโยธำ กำรวำงผังหลัก กำรเขียนแบบรูปรำยกำรก่อสร้ำง กำรออกแบบสถำปัตยกรรม และออกแบบ
งำนด้ำนวิศวกรรมต่ำงๆ เพื่อให้ได้ผลผลิตตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
2.2 พิจำรณำข้อขัดแย้งต่ำงๆ ในด้ำนงำนออกแบบและก่อสร้ำง หรือกำรให้บริกำร
ตรวจสอบแบบ รู ป และรำยกำรขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น เพื่ อ ให้ มีคุ ณ ภำพได้ม ำตรฐำนสอดคล้ อ ง
เหมำะสมกับภำวะเศรษฐกิจของประเทศ
2.3 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำและปรับปรุงแก้ไขกำรประมำณรำคำ
กำรประกวดรำคำ กำรท ำสั ญ ญำจ้ ำง หรื อ กำรตรวจรั บ งำนงวดเพื่ อ เบิ ก จ่ ำยเงิ น ในงำนด้ ำนกำรช่ ำง งำน
สถำปัตยกรรมและงำนวิศวกรรมต่ำงๆ เพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบที่กำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและตรงเวลำ
สูงสุด

2.4 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำและปรับปรุงแก้ไขกำรก่อสร้ำง กำร
ซ่อมแซม กำรบำรุงรักษำ กำรติดตำมผลวิจัยงำนทำงสถำปัตยกรรมและวิศวกรรม กำรจัดแต่งสถำนที่ในงำน
ต่ำงๆ และกำรตรวจสอบงำนโยธำ เช่น สะพำน ถนน ท่อระบำยน้ำ ทำงเท้ำ คลอง สวนสำธำรณะ ไฟฟ้ ำ
สวนสำธำรณะ อำคำร และสิ่งก่อสร้ำงอื่นๆ เป็นต้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ผลผลิตที่เป็นตำม
ระเบียบทำงวิชำกำรที่ถูกต้องและมีประสิทธิภำพสูงสุด
2.5 สำรวจและทดลองวัสดุ รวมถึงควบคุมกำรใช้บำรุงรักษำเครื่องจักร ยำนพำหนะ
เครื่องมือ เครื่องใช้ของหน่วยงำน เพื่อให้สำมำรถใช้งำนตำมควำมต้องกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุดตำม
หลักวิชำกำร
2.6 ตอบปัญ หำ ชี้แจงและดำเนินกำรเป็นกรรมกำรหรือผู้ บริห ำรงำนตำมภำรกิจที่
ได้รับมอบหมำย เช่นเป็ นกรรมกำรตรวจรับพัสดุ เป็นกรรมกำรควบคุมกำรก่อสร้ำง เป็นนำยตรวจป้องกัน
อัคคีภัย เป็นต้น เพื่อควบคุมให้ภำรกิจดังกล่ำวเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
2.7 กำหนด พั ฒ นำ ปรับ ปรุง หรื อแก้ ไขแนวทำง คู่ มื อ กลไก กระบวนกำร หรื อ
มำตรฐำนในกำรปฏิบั ติงำนด้ำนงำนช่ำง งำนวิศวกรรม หรืองำนสถำปัตยกรรม เพื่อให้ กำรทำงำนในงำนที่
รับผิดชอบเป็นไปอย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
2.8 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.9 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือหรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชน
2.10 อ ำนวยกำร ปฏิ บั ติ ง ำนและสนั บ สนุ น งำนอื่ น ๆ ตำมที่ ได้ รั บ มอบหมำย เพื่ อ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภำรกิจที่กำหนดไว้
3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงำนและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อให้
ปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
3.2 ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
3.3 ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงและพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับ
บัญชำ ให้มีควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมงำนที่ปฏิบัติ
4. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของหน่วยงำน เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
นโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอำจพิจำรณำนำทรัพยำกรและ
งบประมำณที่ได้รับจัดสรรมำดำเนินกำรและใช้จ่ำยร่วมกัน
4.2 ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณ ให้เกิดประสิทธิภำพ ควำม
คุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
คุ ณ สมบั ติ เ ฉพำะส ำหรั บ ต ำแหน่ ง ในฐำนะผู้ อ ำนวยกำรกองหรื อ ผู้ อ ำนวยกำรส่ ว น
(นักบริหำรงำนช่ำง ระดับกลำง)
1. มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น ข้อ 1 และ
2. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมำแล้วดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงำนด้ำนกำรช่ำงหรือ
งำนอื่นที่เกี่ยวข้องมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
2.1 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรกอง (นักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น)
หรือที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี หรือ
2.2 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ำหั วหน้ำฝ่ ำย (นัก บริห ำรงำนช่ำง
ระดับต้น) หรือที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี กำหนดเวลำ 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี
สำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
2.3 ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำรพิเศษ หรือที่ ก.จ. ก.ท. หรือ
ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 6 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ควำมรู้ที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
1.1. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริของพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว
ระดับ 2
1.2. ควำมรู้เรื่องกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรและแผนยุทธศำสตร์
ระดับ 3
1.3. ควำมรู้เรื่องกำรติดตำมและประเมินผล
ระดับ 3
1.4. ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร
ระดับ 3
1.5. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ระดับ 3
1.6. ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร
ระดับ 3
1.7. ควำมรู้เรื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมพืน้ ที่
ระดับ 3
1.8. ควำมรู้ที่จำเป็นในงำน(ควำมรู้เฉพำะทำงในงำนที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.9. ควำมรู้เรื่องกฎหมำย(ควำมรู้เฉพำะทำงในงำนที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.10. ควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรควำมรู้
ระดับ 2
1.11. ควำมรู้เรื่องกำรวิเครำะห์ผลกระทบต่ำงๆ เช่น
กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระดับ 3
2. ทักษะที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะกำรบริหำรข้อมูล
ระดับ 2
2.2 ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 2
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน
ระดับ 3
2.4 ทักษะกำรบริหำรโครงกำร
ระดับ 3
2.5 ทักษะในกำรสื่อสำร กำรนำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู้
ระดับ 2
2.6 ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน
ระดับ 2
2.7 ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร
ระดับ 3

3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน
3.1.4 กำรบริกำรเป็นเลิศ
3.1.5 กำรทำงำนเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจำผู้บริหำร 4 สมรรถนะ
3.2.1 กำรเป็นผู้นำในกำรเปลี่ยนแปลง
3.2.2 ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำ
3.2.3 ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน
3.2.4 กำรคิดเชิงกลยุทธ์
3.3 สมรรถนะประจำสำยงำน
3.3.1 กำรแก้ไชปัญหำและดำเนินกำรเชิงรุก
3.3.2 กำรวำงแผนและกำรจัดกำร
3.3.3 กำรสร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน
3.3.4 ควำมเข้ำใจพื้นที่และกำรเมืองท้องถิ่น
3.3.5 สร้ำงสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น
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ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

ชื่อสายงาน

บริหำรงำนช่ำง

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักบริหำรงำนช่ำง

ระดับตาแหน่ง

ระดับสูง

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับสำนัก ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนำดใหญ่
ที่มีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย กำกับ
แนะน ำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจ แก้ปัญหำเกี่ยวกับงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ซึ่งลักษณะ
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูงมำกเป็นพิเศษซึ่งจำเป็นต้องปฏิบัติโดยผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์สูง และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติใน
ด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 วำงแผนงำน/โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงำนด้ำนงำนช่ำง งำนสถำปัตยกรรม หรืองำนวิศวกรรมต่ำงๆ ให้สอดคล้องนโยบำยและแผนกลยุทธ์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด
1.2 ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ที่มีควำมหลำกหลำย และควำมยุ่งยำก
ซับซ้อนมำก ให้เป็นไปตำมแผนงำน/โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำร
ดำเนินงำน เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนดไว้
1.3 บริหำรโครงกำรขนำดใหญ่ โดยมีกำรบูรณำกำรแผนงำน กิจกรรม ขั้นตอนสำคัญ
เพื่อให้ เป็ นไปตำมเป้ ำหมำยและผลสั มฤทธิ์ของหน่วยงำนช่ำง งำนสถำปัตยกรรม หรืองำนวิศวกรรมที่มีควำม
หลำกหลำย ควำมยุ่งยำกและต้องกำรคุณภำพของงำนสูงมำกเป็นพิเศษ
1.4 วำงแนวทำงกำรศึ กษำ วิเครำะห์ และเสนอแนวทำงพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนหรือ
ระบบงำนของหน่วยงำนด้ำนงำนช่ำง งำนวิศวกรรมหรืองำนสถำปัตยกรรมที่สังกัดที่รับผิดชอบ เพื่อปรับปรุง
กระบวนกำรทำงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ภำยใต้ข้อจำกัดทำงด้ำนงบประมำณ บุคลำกร และเวลำ
1.5 ค้นคว้ำประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนในภำรกิจของ
หน่วยงำนในภำพรวมเพื่อนำมำปรับปรุงให้กำรปฏิบัติงำน ระบบงำน หรือกระบวนกำรทำงำนมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
2. ด้านบริหารงาน
2.1 กำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนและองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในภำพรวม เพื่ อ เป็ น แนวทำงกำรปฏิ บั ติ งำนของบุ คลำกรในหน่ ว ยงำนที่ รับ ผิ ด ชอบ
ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำและปรับปรุงแก้ไขกำรออกแบบและก่อสร้ำงงำนโยธำ กำรวำงผัง
หลัก กำรเขียนแบบรูปรำยกำรก่อสร้ำง กำรออกแบบสถำปัตยกรรม และออกแบบงำนด้ำนวิศวกรรมต่ำงๆ
เพื่อให้ได้ผลผลิตตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
2.2 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้ คำแนะนำและปรับปรุงแก้ไขกำรประมำณ
รำคำ กำรประกวดรำคำ กำรทำสัญญำจ้ำง หรือกำรตรวจรับงำนงวดเพื่อเบิกจ่ำยเงินในงำนด้ำนกำรช่ำง งำน
สถำปัตยกรรมและงำนวิศวกรรมต่ำงๆ เพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบที่กำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและตรงเวลำ
สูงสุด

2.3 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำและปรับปรุงแก้ไขกำรก่อสร้ำง กำร
ซ่อมแซม กำรบำรุงรักษำ กำรติดตำมผลวิจัยงำนทำงสถำปัตยกรรมและวิศวกรรม กำรจัดแต่งสถำนที่ในงำน
ต่ำงๆ และกำรตรวจสอบงำนโยธำ เช่น สะพำน ถนน ท่อระบำยน้ำ ทำงเท้ำ คลอง สวนสำธำรณะ ไฟฟ้ ำ
สวนสำธำรณะ อำคำร และสิ่งก่อสร้ำงอื่นๆ เป็นต้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ผลผลิตที่เป็นตำม
ระเบียบทำงวิชำกำรที่ถูกต้องและมีประสิทธิภำพสูงสุด
2.4 สำรวจและทดลองวัสดุ รวมถึงควบคุมกำรใช้บำรุงรักษำเครื่องจักร ยำนพำหนะ
เครื่องมือ เครื่องใช้ของหน่วยงำน เพื่อให้สำมำรถใช้งำนตำมควำมต้องกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุดตำม
หลักวิชำกำร
2.5 ตอบปัญ หำ ชี้แจงและดำเนินกำรเป็นกรรมกำรหรือผู้ บริห ำรงำนตำมภำรกิจที่
ได้รับมอบหมำย เช่นเป็ นกรรมกำรตรวจรับพัสดุ เป็นกรรมกำรควบคุมกำรก่อสร้ำง เป็นนำยตรวจป้องกัน
อัคคีภัย หรือเป็นนำยตรวจเวรยำมสำนักงำนเป็นต้น เพื่อควบคุมให้ภำรกิจดังกล่ำวเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
2.6 กำหนด พั ฒ นำ ปรับ ปรุง หรื อแก้ ไขแนวทำง คู่ มื อ กลไก กระบวนกำร หรื อ
มำตรฐำนในกำรปฏิบั ติงำนด้ำนงำนช่ำง งำนวิศวกรรม หรืองำนสถำปัตยกรรม เพื่อให้ กำรทำงำนในงำนที่
รับผิดชอบเป็นไปอย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
2.7 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.8 วินิจฉัย สั่งกำรเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมีควำมซับซ้อนของ
ประเด็นปัญหำ ซึ่งต้องพิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ เพื่อให้
บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.9 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเกิดควำมร่วมมือหรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชน
2.10 อ ำนวยกำร ปฏิ บั ติ ง ำนและสนั บ สนุ น งำนอื่ น ๆ ตำมที่ ได้ รั บ มอบหมำย เพื่ อ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภำรกิจที่กำหนดไว้
3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงำนและควำมรู้อัตรำกำลังของเจ้ำหน้ำที่ในสำนัก กองหรือหน่วยงำนที่
รับผิดชอบด้ำนงำนช่ำง วิศวกรรมหรือสถำปัตยกรรมตำมควำมเหมำะสมและศักยภำพของเจ้ำหน้ำที่แต่ละรำย
เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนดได้อย่ำงมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภำพสูงสุด
3.2 ติดตำมและประเมินผลและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของผู้ใต้บังคับบัญชำ เพื่อให้
กำรปฏิบัติงำนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
3.3 ให้คำปรึกษำ แนะนำ ปรับปรุงและพัฒ นำกำรปฏิบัติงำน ของผู้ใต้บังคับบัญชำ
เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ ควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมแก่กำรปฏิบัติงำนให้เกิดประโยชน์แก่
หน่วยงำนอย่ำงยั่งยืน
3.4 ปรับปรุงหรือหำแนวทำงวิธีกำรใหม่ๆ หรือกลยุทธ์ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ในกำรพัฒนำ กระตุ้น เร่งเร้ำเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติในกำรผลิตผลงำน กำรบริกำร หรือผลกำรดำเนินงำนที่มีคุณภำพ
ที่ดีขึ้น

4. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วำงแผนกำรใช้ ท รัพ ยำกรและงบประมำณของหน่ ว ยงำนที่ ต้ อ งรับ ผิ ด ชอบสู ง
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณในจำนวนที่สูงมำก ให้เกิด
ประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
4.3 วำงแผนและประสำนกิจกรรมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรของสำนัก กองหรือหน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ ทั้งด้ำนงบประมำณ อำคำรสถำนที่และอุปกรณ์ในกำรทำงำน เพื่อให้กำรทำงำนเกิดประสิทธิภำพ
คุ้มค่ำ และบรรลุเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดยอำจพิจำรณำนำงบประมำณที่ได้รับ
จัดสรรมำดำเนินกำรและใช้จ่ำยร่วมกัน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งในฐำนะผู้อำนวยกำรสำนัก (นักบริหำรงำนช่ำง ระดับสูง)
1. มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น ข้อ 1 และ
2. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงำนด้ำนกำรช่ำง หรืองำนอื่น
ที่เกี่ยวข้อง มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
2.1 ด ำรงต ำแหน่ ง หรื อ เคยด ำรงต ำแหน่ ง ผู้ อ ำนวยกำรกอง( นั ก บริ ห ำรงำนช่ ำ ง
ระดับกลำง) หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี หรือ
2.2 ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 8 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ควำมรู้ที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
1.1. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริของพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว
ระดับ 3
1.2. ควำมรู้เรื่องกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรและแผนยุทธศำสตร์
ระดับ 3
1.3. ควำมรู้เรื่องกำรติดตำมและประเมินผล
ระดับ 3
1.4. ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร
ระดับ 3
1.5. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ระดับ 4
1.6. ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร
ระดับ 3
1.7. ควำมรู้เรื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมพื้นที่
ระดับ 3
1.8. ควำมรู้ที่จำเป็นในงำน(ควำมรู้เฉพำะทำงในงำนที่รับผิดชอบ)
ระดับ 4
1.9. ควำมรู้เรื่องกฎหมำย(ควำมรู้เฉพำะทำงในงำนที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.10. ควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรควำมรู้
ระดับ 3
1.11. ควำมรู้เรื่องกำรวิเครำะห์ผลกระทบต่ำงๆ เช่น
กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระดับ 3
2. ทักษะที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะกำรบริหำรข้อมูล
ระดับ 2
2.2 ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 2

2.3 ทักษะกำรประสำนงำน
2.4 ทักษะกำรบริหำรโครงกำร
2.5 ทักษะในกำรสื่อสำร กำรนำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู้
2.6 ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน
2.7 ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร
3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน
3.1.4 กำรบริกำรเป็นเลิศ
3.1.5 กำรทำงำนเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจำผู้บริหำร 4 สมรรถนะ
3.2.1 กำรเป็นผู้นำในกำรเปลี่ยนแปลง
3.2.2 ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำ
3.2.3 ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน
3.2.4 กำรคิดเชิงกลยุทธ์
3.3 สมรรถนะประจำสำยงำน
3.3.1 กำรแก้ไชปัญหำและดำเนินกำรเชิงรุก
3.3.2 กำรวำงแผนและกำรจัดกำร
3.3.3 กำรสร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน
3.3.4 ควำมเข้ำใจพื้นที่และกำรเมืองท้องถิ่น
3.3.5 สร้ำงสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น
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ระดับ 3
ระดับ 3
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ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

สายงาน

บริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สำยงำนนี้คลุมถึงตำแหน่งต่ำง ๆ ที่ปฏิบัติง ำนบริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมี
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรวำงแผนงำน กำรประมวลและวิเครำะห์ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับกำรสำธำรณสุข
และสิ่งแวดล้อม กำรวำงแผนกำรให้บริกำรในด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรเฝ้ำระวังโรค กำรส่งเสริมสุขภำพ กำรควบคุม
โรค กำรรักษำพยำบำลและฟื้นฟูสุขภำพ กำรสุขำภิบำลและอนำมัยสิ่งแวดล้อม กำรควบคุมโรคสัตว์สู่คน กำร
ควบคุมสถำนประกอบกำร กำรระงับเหตุรำคำญ กำรคุ้มครองผู้บริโภค กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม กำรส่งเสริม บำรุงรักษำ และคุ้มครองคุณภำพสิ่งแวดล้อมตำมหลักกำรพัฒ นำอย่ำงยั่งยืน กำร
จัดกำรภำวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภำพอนำมัยของประชำชน เช่น กำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย กำรจัดกำ ร
คุณภำพน้ำ คุณภำพอำกำศ ฯลฯ กำรฝึกอบรม กำรสุขศึกษำ กำรประสำนงำนและสนับสนุนกำรวำงแผนทุก
ระดับ กำรวำงแผน นิเทศงำน ติดตำมและประเมินผลงำน กำรจัดรูปปรับปรุงองค์กำร วำงแผนกำลังคน และ
จั ด ท ำงบประมำณในกำรด ำเนิ น งำน และกำรบริห ำรทรั พ ยำกรที่ ใช้ ในกำรด ำเนิ น งำน กำรรวบรวมแผน
หน่วยงำนย่อย และกำรกระจำยแผนงำนสำหรับหน่วยปฏิบัติต่ำง ๆ กำรติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แผนงำนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ตลอดจนกำรจัดให้มีและสนับสนุน กำรกำหนดนโยบำย
และปฏิบัติห น้ำที่อื่น ที่เกี่ยวข้องกับ งำนสำธำรณสุ ขและสิ่งแวดล้ อม ซึ่ งตำแหน่งต่ำ ง ๆ เหล่ ำนี้ มีลั กษณะที่
จำเป็นต้องใช้ผู้ปฏิบัติงำนที่มีควำมรู้ควำมชำนำญและประสบกำรณ์ในด้ำนกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมอย่ำงสูง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตำแหน่งในสำยงำนนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้
นักบริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
นักบริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
นักบริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม

ระดับต้น
ระดับกลำง
ระดับสูง

ก.จ. กำหนดเมื่อ 26 พฤศจิกำยน 2558

ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

ชื่อสายงาน

บริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักบริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม

ระดับตาแหน่ง

ระดับต้น

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับกองหรือหัวหน้ำฝ่ำย ซึ่งมีลักษณะงำนที่เกี่ยวกับ
กำรวำงแผน กำรบริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
ประเมินผลงำน ตัดสินใจ แก้ปัญหำในงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมชำนำญงำนเฉพำะด้ำน ซึ่งลักษณะหน้ำที่
รับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูงมำกตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.จ., ก.ท.และ ก.อบต.กำหนดและ
ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
๑. ด้านแผนงาน
๑.๑ ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยแนวทำงด้ำนสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อวำงแผนและจัดทำแผนงำนโครงกำรในกำรพัฒนำหน่วยงำน
๑.๒ ร่วมวำงแผนงำน/โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ ของ
หน่ วยงำนด้ ำนงำนสำธำรณสุ ขและสิ่ งแวดล้อมที่สังกัด เพื่อเป็นแบบแผนในกำรปฏิ บัติงำนของหน่วยงำนเพื่อให้
สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุดและสอดคล้องนโยบำยและแผนกลยุทธ์ของส่วนรำชกำรที่สังกัด
๑.๓ ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมแผนงำน/โครงกำร หรือแผน
กำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำรดำเนินงำน เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงำนตำมที่กำหนดไว้
๑.๔ ร่วมวำงแผนและกำหนดนโยบำยสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เพื่อควบคุมดูแล
ให้ประชำชนในท้องถิ่นมีคุณภำพสิ่งแวดล้อมที่ดี สุขภำพอนำมัยที่ดี และปรำศจำกโรคระบำดต่ำงๆ
๑.๕ ร่วมวำงแผนแนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์ และเสนอแนวทำงกำหนดและพัฒนำ
มำตรฐำนและกลวิ ธี ก ำรด ำเนิ น งำนสำธำรณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง กระบวนกำรท ำงำนให้ มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ภำยใต้ข้อจำกัดทำงด้ำนงบประมำณ บุคลำกร และเวลำ
๑.๖ ค้ นคว้ำประยุ กต์ เทคโนโลยีหรื อองค์ ควำมรู้ ใหม่ ๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บงำนในภำรกิ จของ
หน่วยงำนในภำพรวมเพื่อนำมำปรับปรุงให้กำรปฏิบัติงำน ระบบงำน หรือกระบวนกำรทำงำนมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
๑.๗ วำงแผนกำรให้บริกำรด้ำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น กำรส่งเสริมสุขภำพ กำร
เฝ้ำระวัง กำรป้องกันและควบคุมโรค กำรรักษำพยำบำลและกำรฟื้นฟูสุ ขภำพ กำรควบคุมโรคสัตว์สู่คน กำร
คุ้มครองผู้บริโภค กำรส่งเสริม บำรุงรักษำ และคุ้มครองคุณภำพสิ่งแวดล้อม กำรควบคุมมลพิษ กำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กำรสุขำภิบำลและอนำมัยสิ่งแวดล้ อม กำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
กำรจัดกำรคุณภำพน้ำ คุณภำพอำกำศ ฯลฯ เพื่อประโยชน์สุขของประชำชน และประมวลผล วิเครำะห์ข้อมูล
ทำงสถิติที่เกี่ย วข้องกับ งำนสำธำรณสุ ขและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ สำมำรถวำงแผนให้ สอดคล้ องกับปัญ หำด้ำน
สำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
๑.๘ ติดตำมกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณ เพื่อให้เกิดควำมคุ้มค่ำ โปร่งใสและเกิดผล
สัมฤทธิ์ของหน่วยงำน

๒. ด้านบริหารงาน
๒.๑ จัดระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติ
รำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
๒.๒ มอบหมำย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่ำงๆ
ที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจของหน่วยงำน เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๒.๓ พิ จำรณำอนุ มัติ อนุญ ำตกำรดำเนิ นกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่ห น่ว ยงำนรับผิ ดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๒.๔ ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเกิดควำมร่วมมือหรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร
๒.๕ ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำรและ
คณะทำงำนต่ำงๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำงๆ ในฐำนะผู้แทนหน่วยงำนหรือส่วนรำชกำร เพื่อรักษำ
ผลประโยชน์ของรำชกำรและประเทศชำติ
๒.๖ มอบหมำย ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแลกำร
ให้บริกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมหลำยๆ ด้ำน ได้แก่ กำรรักษำพยำบำล กำรส่งเสริมสุขภำพ กำรควบคุม
โรค กำรสุขศึกษำ กำรสุขำภิบำลและอนำมัยสิ่งแวดล้อม กำรคุ้มครองผู้บริโภค กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้ อม กำรส่ งเสริม บ ำรุงรักษำ และคุ้มครองคุณ ภำพสิ่งแวดล้ อม กำรจัดกำรมลพิษ กำรจัดกำร
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย กำรจัดกำรคุณภำพน้ำ คุณภำพอำกำศ ฯลฯ เพื่ออำนวยกำรให้ประชำชนมีสุขภำวะที่ดี
มีอนำมัย และได้รับบริกำรที่รวดเร็ว ถูกต้องและมีประสิทธิภำพสูงสุด
๒.๗ มอบหมำย ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแลกำร
ตรวจควบคุมกำรฆ่ ำสัตว์และจำหน่ ำยเนื้อสัตว์ในท้องถิ่นที่รับผิดชอบ เพื่อให้ เป็นไปตำมกฎและระเบียบที่
กำหนดไว้ ควบคุมดูแลกำรสุขำภิบำลหรือกำรเฝ้ำระวังโรคเพื่อตัดวงจรกำรระบำดของโรค และให้ประชำชนมี
สุขภำพอนำมัยที่ดี
๒.๘ ตอบปัญหำ ชี้แจงและดำเนินกำรเป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำรงำนตำมภำรกิจที่ได้รับ
มอบหมำย เช่น เป็นกรรมกำรตรวจรับพัสดุ เป็นต้น เพื่อควบคุมให้ภ ำรกิจดังกล่ำวเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
๒.๙ ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่ อ ให้ เกิ ด ควำมร่ ว มมื อหรื อบู ร ณำกำรงำนให้ เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์เป็ น ประโยชน์ ต่อ ประชำชนและอ ำนวยกำร
ปฏิบัติงำนและสนับสนุนงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด
บรรลุภำรกิจที่กำหนดไว้
๒.๑๐ กำหนดนโยบำยด้ำนกำรบริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนกำร
ดำเนินงำนในกำรศึกษำวิจัยเพื่อพัฒนำมำตรฐำนและใช้ในกำรดำเนินงำน กำรเสนอแนวทำงและกำหนดกำร
พัฒนำมำตรฐำนงำนและวิธีกำรดำเนินงำนกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภำพ โดยยึดหลักกำรบริหำร
จัดกำรที่ดี เพื่อประโยชน์สุขของประชำชน
๒.๑๑ จัดระบบกำรติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนวิเครำะห์ผลดี ผลกระทบ
ปัญหำ อุปสรรค เพื่อให้กำรสนับสนุนหรือทำกำรปรับปรุงแก้ไข
๒.๑๒ อำนวยกำร ปฏิบัติงำนและสนับสนุนงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย เพื่อสนับสนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภำรกิจที่กำหนดไว้

๓. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
๓.๑ จัดระบบงำนและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนให้สอดคล้องกับภำรกิจ ปริมำณ
งำนและงบประมำณเพื่อให้ปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
๓.๒ ติด ตำมและประเมิน ผลงำนของเจ้ ำหน้ ำที่ ในบั งคับ บั ญ ชำ เพื่ อ ให้ ก ำรปฏิ บั ติงำน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๓.๓ ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ
ให้มีควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมงำนที่ปฏิบัติ
๓.๔ จั ด รู ป แบบและวำงแนวทำงกำรปฏิ บั ติรำชกำรของบุ ค ลำกรในองค์ ก รให้ มี ค วำม
เหมำะสมและมีควำมยืดหยุ่น ต่อกำรปฏิบัติงำน โดยกำหนดหรือมอบอำนำจให้ เจ้ำหน้ำที่ที่มีลั กษณะงำน
สอดคล้องหรือเกื้อกูลกัน สำมำรถปฏิบัติงำนแทนกันได้ทุกตำแหน่ง เพื่อให้กำรดำเนินงำนเกิดควำมคล่องตัว
และมีควำมต่อเนื่อง
๓.๕ สอนงำน พัฒนำกำรปฏิบัติงำน ฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ
เพื่อ พัฒ นำเจ้ ำหน้ ำที่ ในหน่ ว ยงำนที่ กำกับ ให้ มี ควำมเชี่ย วชำญและสำมำรถปฏิบั ติงำนให้ เกิดประโยชน์แ ก่
หน่วยงำนอย่ำงยั่งยืน
๔. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
๔.๑ กำหนดนโยบำยและวำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของหน่วยงำน เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยของส่วนรำชกำร
๔.๒ ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณ ให้เกิดประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ
และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๔.๓ ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ กำรจัดหำพัสดุให้เกิดควำมโปร่งใสและถูกต้องตำมระเบียบ
เพื่อให้กำรใช้ งบประมำณเกิดควำมคุ้มค่ำ เกิดประโยชน์สูงสุดและริเริ่ม คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เกิดควำม
เหมำะสมและมีประสิทธิภำพต่อกำรปฏิบัติงำน
๔.๔ ร่วมหรือวำงแผนและประสำนกิจกรรมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรของหน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ทั้งด้ำนงบประมำณ อำคำรสถำนที่และอุปกรณ์ในกำรทำงำน เพื่อให้กำรทำงำนเกิดประสิทธิภำพ
คุ้มค่ำ และบรรลุเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดยอำจพิจำรณำนำงบประมำณที่ได้รับ
จัดสรรมำดำเนินกำรและใช้จ่ำยร่วมกัน
๔.๕ ร่วมหรือบริหำรและกำหนดแนวทำงกำรจัดสรรและกำรใช้ทรัพยำกร หรืองบประมำณ
ตำมที่ได้รับมอบหมำย เพื่อให้กำรจัดสรรทรัพยำกรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑. ได้รับคุณวุฒิกำรศึกษำ ดังนี้
๑.๑ ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือ
ทำงพยำบำลศำสตร์ แพทยศำสตร์ ทันตแพทยศำสตร์ สัตวแพทยศำสตร์ เภสัชศำสตร์ สำธำรณสุขศำสตร์
สำธำรณสุขมูลฐำน เทคนิคกำรแพทย์ วิทยำศำสตร์ (ทำงด้ำนสุขศึกษำ สุขภำพ สิ่งแวดล้อม สำธำรณสุขควำม
ปลอดภัย อนำมัยสิ่งแวดล้อม กำรพยำบำล สุขำภิบำล อำชีวอนำมัย และสำธำรณสุขมูลฐำน) หรือในสำขำหรือ
ทำงอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
๑.๒ ได้รับปริญญำโทหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือ
ทำงพยำบำลศำสตร์ แพทยศำสตร์ ทันตแพทยศำสตร์ สัตวแพทยศำสตร์ เภสัชศำสตร์ สำธำรณสุขศำสตร์
สำธำรณสุขมูลฐำน เทคนิคกำรแพทย์ วิทยำศำสตร์ (ทำงด้ำนสุขศึกษำ สุขภำพ สิ่งแวดล้อม สำธำรณสุขควำม
ปลอดภัย อนำมัยสิ่งแวดล้อม กำรพยำบำล สุขำภิบำล อำชีวอนำมัย และสำธำรณสุขมูลฐำน) หรือในสำขำหรือ
ทำงอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

๑.๓ ได้ รับ ปริญญำเอกหรือคุณวุฒิ อย่ำงอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิช ำหรือ
ทำงพยำบำลศำสตร์ แพทยศำสตร์ ทันตแพทยศำสตร์ สัตวแพทยศำสตร์ เภสัชศำสตร์ สำธำรณสุขศำสตร์
สำธำรณสุขมูลฐำน เทคนิคกำรแพทย์ วิทยำศำสตร์ (ทำงด้ำนสุขศึกษำ สุขภำพ สิ่งแวดล้อม สำธำรณสุขควำม
ปลอดภัย อนำมัยสิ่งแวดล้อม กำรพยำบำล สุขำภิบำล อำชีวอนำมัย และสำธำรณสุขมูลฐำน) หรือในสำขำหรือ
ทำงอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
๒. คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งในฐำนะผู้อำนวยกำรกอง (นักบริหำรงำนสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
๒.๑ มี คุ ณ สมบั ติ เฉพำะส ำหรั บ ต ำแหน่ ง นั ก บริ ห ำรงำนสำธำรณสุ ข และสิ่ งแวดล้ อ ม
ระดับต้น ข้อ ๑
๒.๒ ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งหั วหน้ ำฝ่ำย (นักบริห ำรงำนสำธำรณสุข และ
สิ่งแวดล้อม ระดับต้น) ตำมข้อ 3 หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๒ ปี โดยจะต้อง
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม หรืองำนที่เกี่ยวข้อง มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี
๓. คุณ สมบั ติเฉพำะสำหรับ ตำแหน่งในฐำนะหั ว หน้ ำฝ่ำย (นักบริห ำรงำนสำธำรณสุ ขและ
สิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
๓.๑ มี คุ ณ สมบั ติ เฉพำะส ำหรั บ ต ำแหน่ ง นั ก บริ ห ำรงำนสำธำรณสุ ข และสิ่ งแวดล้ อ ม
ระดับต้น ข้อ ๑
๓.๒ ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำร มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๔ ปี
(๒) ประเภททั่วไป ระดับอำวุโส มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๔ ปี หรือ
(๓) ประเภททั่วไป ไม่ต่ำกว่ำระดับชำนำญงำน มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑๐ ปี
๓.๓ ปฏิบัติงำนด้ำนกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม หรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้อง มำแล้ว
ไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
๑. ควำมรู้ที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
๑.๑ ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริของ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
๑.๒ ควำมรู้เรื่องกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรและแผนยุทธศำสตร์
๑.๓ ควำมรู้เรื่องกำรติดตำมและประเมินผล
๑.๔ ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร
๑.๕ ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง
๑.๖ ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร
๑.๗ ควำมรู้เรื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมพื้นที่
๑.๘ ควำมรู้เรื่องกฎหมำย(ควำมรู้เฉพำะทำงในงำนที่รับผิดชอบ)
๑.๙ ควำมรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
๑.๑๐ ควำมรู้เรื่องกำรวิเครำะห์ผลกระทบต่ำงๆ เช่นกำรประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม(EIA),ประเมินผลกระทบทำงสุขภำพ(HIA)ฯลฯ
๑.๑๑ ควำมรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้ำงและกฎระเบียบพัสดุ

ระดับ ๑
ระดับ ๒
ระดับ ๒
ระดับ ๒
ระดับ ๒
ระดับ ๒
ระดับ ๒
ระดับ ๒
ระดับ ๑
ระดับ ๑
ระดับ ๑

๒. ทักษะที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
๒.๑ ทักษะกำรบริหำรข้อมูล
๒.๒ ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์
๒.๓ ทักษะกำรประสำนงำน
๒.๔ ทักษะกำรบริหำรโครงกำร
๒.๕ ทักษะในกำรสื่อสำร กำรนำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู้
๒.๖ ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน
๒.๗ ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร
๓. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง ประกอบด้วย
๓.๑ สมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ
๓.๑.๑ กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
๓.๑.๒ กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม
๓.๑.๓ ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน
๓.๑.๔ กำรบริกำรเป็นเลิศ
๓.๑.๕ กำรทำงำนเป็นทีม
๓.๒ สมรรถนะประจำผู้บริหำร ๔ สมรรถนะ
๓.๒.๑ กำรเป็นผู้นำในกำรเปลี่ยนแปลง
๓.๒.๒ ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำ
๓.๒.๓ ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน
๓.๒.๔ กำรคิดเชิงกลยุทธ์
๓.๓ สมรรถนะประจำสำยงำน
๓.๓.๑ กำรแก้ไขปัญหำและดำเนินกำรเชิงรุก
๓.๓.๒ กำรวำงแผนและกำรจัดกำร
๓.๓.๓ กำรสร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน
๓.๓.๔ ควำมเข้ำใจพื้นที่และกำรเมืองท้องถิ่น
๓.๓.๕ สร้ำงสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น
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ระดับ ๒
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ระดับ ๒
ระดับ ๒
ระดับ ๒

ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

ชื่อสายงาน

บริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม

ชือ่ ตาแหน่งในสายงาน

นักบริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม

ระดับตาแหน่ง

ระดับกลำง

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตำแหน่ง
หัวหน้ำหน่วยงำนอื่นที่มีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร
มอบหมำย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจ แก้ปัญหำในงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมชำนำญ
เฉพำะด้ำน ซึ่งลักษณะหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูงมำกเป็นพิเศษตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่กำหนด และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
๑. ด้านแผนงาน
๑.๑ วำงแผนงำน/โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงำน ให้สอดคล้องนโยบำยและแผนกลยุทธ์ของส่วนรำชกำรที่สังกัด
๑.๒ ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ที่มีควำมหลำกหลำย และควำมยุ่งยำก
ซับซ้อนมำก ให้เป็นไปตำมแผนงำน/โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำร
ดำเนินงำน เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนดไว้
๑.๓ วำงแผนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลงำนสำธำรณสุข และสิ่งแวดล้อม บริหำร
ทรั พ ยำกรด้ ำนต่ ำงๆ เพื่ อ ควบคุ ม ให้ ก ำรด ำเนิ น งำนของผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชำหรื อ ผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งเป็ น ไปอย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด
๑.๔ บริหำรโครงกำรขนำดใหญ่ โดยมีกำรบูรณำกำรแผนงำน กิจกรรม ขั้นตอนสำคัญ
เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนดไว้
๑.๕ ก ำหนดวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ ยุ ท ธศำสตร์แ ละเป้ ำหมำยในกำรด ำเนิ น งำนด้ ำ น
สำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่มีควำมยุ่งยำกและซับซ้อน เพื่อวำงแผนและจัดทำแผนงำน/โครงกำรในกำร
พัฒนำหน่วยงำนให้มีคุณภำพของงำนสูงมำกเป็นพิเศษ
๑.๖ วำงแผนและกำหนดนโยบำยด้ำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินกำรด้ำน
สำธำรณสุ ขและสิ่ งแวดล้ อ มในพื้ น ที่ เช่ น กำรส่ งเสริม สุ ขภำพ กำรเฝ้ ำระวัง กำรป้ องกั น และควบคุ มโรค
กำรรักษำพยำบำลและกำรฟื้นฟูสภำพ กำรควบคุมโรคสัตว์สู่คน กำรส่งเสริม บำรุงรักษำ และคุ้มครองคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม กำรควบคุมมลพิษ กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กำรจัดกำรมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล กำรจัดกำรคุณภำพน้ำ คุณภำพอำกำศ กำรสุขำภิบำลและอนำมัยสิ่งแวดล้อม กำรคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อ
เป็ นแนวทำงในกำรปฏิบั ติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในกำรส่งเสริมและรักษำไว้ซึ่งคุณภำพสิ่งแวดล้อมและสุข ภำพ
อนำมัยที่ดีของประชำชน
๑.๗ วำงแผนแนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์ และเสนอแนวทำงกำหนดและพัฒ นำ
มำตรฐำนและกลวิ ธี ก ำรด ำเนิ น งำนสำธำรณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง กระบวนกำรท ำงำนให้ มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ภำยใต้ข้อจำกัดทำงด้ำนงบประมำณ บุคลำกร และเวลำ

๑.๘ ค้นคว้ำประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนในภำรกิจ
ของหน่ ว ยงำนในภำพรวมเพื่ อ น ำมำปรั บ ปรุ ง ให้ ก ำรปฏิ บั ติ ง ำน ระบบงำน หรื อ กระบวนกำรท ำงำนมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น
๒. ด้านบริหารงาน
๒.๑ กำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน เพื่อเป็นแนว
ทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
๒.๒ มอบหมำย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจที่หลำกหลำยและเบ็ดเสร็จของหน่วยงำน เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำย
และผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๒.๓ วินิ จฉัย สั่งกำรเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ ำง หรือมีควำมซับซ้อนของ
ประเด็นปัญหำ ซึ่งต้องพิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ เพื่อให้
บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๒.๔ ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเกิดควำมร่วมมือหรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร
๒.๕ ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำร
และคณะทำงำนต่ำงๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำงๆ ในฐำนะเป็นผู้มีบทบำทหลัก เพื่อรักษำผลประโยชน์
ของรำชกำรและประเทศชำติ
๒.๖ อำนวยกำรปฏิบัติงำนพร้อมให้คำปรึกษำ ข้อเสนอแนะรวมถึงกำรตัดสินใจวินิจฉัย
สั่งกำรในภำรกิจรับผิดชอบของหน่วยงำนให้ได้มำตรฐำนและมีประสิทธิภำพ และส่งเสริมกำรศึกษำวิจัย เพื่อ
พัฒนำมำตรฐำนด้ำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมและนวัตกรรมในกำรดำเนินงำน
๒.๗ ปรับปรุงและกำหนดกลยุทธ์ กำรปฏิบัติงำนให้มีควำมสะดวก รวดเร็ว รวมถึงกำร
ลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน เพื่อให้งำนมีประสิทธิภำพและสร้ำงควำมพึงพอใจแก่ผู้รับบริกำรและเสนอแนวทำง
กำหนดกำรพัฒนำมำตรฐำนงำนและวิธีกำรดำเนินงำนกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภำพ โดยยึด
หลักกำรบริหำรจัดกำรที่ดี เพื่อประโยชน์สุขของประชำชน
๒.๘ มอบหมำย ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแลกำร
ให้บริกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมหลำยๆ ด้ำน ได้แก่ กำรรักษำพยำบำล กำรส่งเสริมสุขภำพ กำรควบคุม
โรค กำรสุขศึกษำ กำรสุขำภิบำลและอนำมัยสิ่งแวดล้อม กำรคุ้มครองผู้บริโภค กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม กำรส่งเสริม บำรุงรักษำ และคุ้มครองคุณภำพสิ่งแวดล้อม กำรจัดกำรมลพิษ กำรจัดกำรสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย กำรจัดกำรคุณ ภำพน้ำ คุณภำพอำกำศ ฯลฯ เพื่ออำนวยกำรให้ประชำชนมีสุขภำวะที่ดี มี
อนำมัย และได้รับบริกำรที่รวดเร็ว ถูกต้องและมีประสิทธิภำพสูงสุด
๒.๙ มอบหมำย ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแลกำร
ตรวจควบคุมกำรฆ่ ำสัตว์และจำหน่ ำยเนื้อสัตว์ในท้องถิ่นที่รับผิ ดชอบ เพื่อให้ เป็นไปตำมกฎและระเบียบที่
กำหนดไว้ ควบคุมดูแลกำรสุขำภิบำลหรือกำรเฝ้ำระวังโรคเพื่อตัดวงจรกำรระบำดของโรค และให้ประชำชนมี
สุขภำพอนำมัยที่ดี
๒.๑๐ มอบหมำย ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแล
กำรเผยแพร่และฝึกอบรมและกำรสุขศึกษำ เพื่อให้ ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรป้องกันและรักษำ
ตนเอง ครอบครัวและบุคคลรอบข้ำงอย่ำงถูกต้องและเป็นประโยชน์สูงสุด

๒.๑๑ ศึกษำ วิเครำะห์ ทำควำมเห็น สรุปรำยงำนและให้แนวทำงงำนวิจัยเกี่ยวกับด้ำน
สำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำรูปแบบ กระบวนกำรหรือวิธีกำรเชิงวิชำกำรที่เหมำะสมและ
เป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ที่รับผิดชอบ
๒.๑๒ ตอบปัญหำ ชี้แจงและดำเนินกำรเป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำรงำนตำมภำรกิจที่
ได้ รั บ มอบหมำย เช่ น เป็ น กรรมกำรตรวจรั บ พั ส ดุ เป็ น ต้ น เพื่ อ ควบคุ ม ให้ ภ ำรกิ จ ดั ง กล่ ำ วเป็ น ไปตำม
วัตถุประสงค์ทกี่ ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
๓. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
๓.๑ จัดระบบงำนและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่มีควำมหลำกหลำยทั้งในเชิง
ปริมำณและคุณภำพให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อให้ปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
๓.๒ ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๓.๓ ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับ
บัญชำ ให้มีควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมงำนที่ปฏิบัติ
๓.๔ ปรับปรุงหรือหำแนวทำงวิธีกำรใหม่ๆ หรือกลยุทธ์ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ในกำรพัฒนำ กระตุ้น เร่งเร้ำเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติในกำรผลิตผลงำน กำรบริกำร หรือผลกำรดำเนินงำนที่มี
คุณภำพที่ดีขึ้น
๓.๕ สอนงำน พัฒนำกำรปฏิบัติงำน ฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ
เพื่อพัฒนำเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่กำกับให้มีควำมเชี่ยวชำญและสำมำรถปฏิบัติงำนให้เกิดประโยชน์แก่
หน่วยงำนอย่ำงยั่งยืน
๓.๖ จัดรูปแบบและวำงแนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกรในองค์กรให้มีควำม
เหมำะสมและมีควำมยืดหยุ่นต่อกำรปฏิบัติงำน โดยกำหนดหรือมอบอำนำจให้เจ้ำหน้ำที่ที่มีลักษณะงำน
สอดคล้องหรือเกื้อกูลกัน สำมำรถปฏิบัติงำนแทนกันได้ทุกตำแหน่งเพื่อให้กำรดำเนินงำนเกิดควำมคล่องตัวและ
มีควำมต่อเนื่อง
๓.๗ ส่งเสริมพัฒนำให้บุคลำกรในหน่วยงำนได้รับกำรศึกษำ อบรม เพิ่มพูนควำมรู้และ
ทักษะกำรปฏิบัติงำนเพื่อพัฒนำสมรรถนะและยกระดับมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่เพื่อให้สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำรวมทั้งสร้ำงขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำน
๔. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
๔.๑ วำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของหน่วยงำนที่ต้องรับผิดชอบสูง
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยของส่วนรำชกำร
๔.๒ ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณในจำนวนที่สูงมำก ให้เกิด
ประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๔.๓ ร่วมหรือวำงแผนและประสำนกิจกรรมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรของสำนัก กองหรือ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ทั้งด้ำนงบประมำณ อำคำรสถำนที่และอุปกรณ์ในกำรทำงำน เพื่อให้กำรทำงำนเกิด
ประสิ ท ธิ ภ ำพคุ้ ม ค่ ำ และบรรลุ เป้ ำ หมำยขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ สั ง กั ด โดยอำจพิ จ ำรณำน ำ
งบประมำณที่ได้รับจัดสรรมำดำเนินกำรและใช้จ่ำยร่วมกัน
๔.๔ ร่วมหรือบริหำรและกำหนดแนวทำงกำรจัดสรรและกำรใช้ทรัพยำกร หรืองบประมำณ
ตำมที่ได้รับมอบหมำย เพื่อให้กำรจัดสรรทรัพยำกรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด

๔.๕ ควบคุม ตรวจสอบ กำรใช้งบประมำณและทรัพยำกรของหน่วยงำนให้เป็นไปตำม
ระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งำนบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดอย่ำงมีประสิทธิภำพและคุ้มค่ำ
๔.๖ ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ กำรจัดหำพัสดุให้เกิดควำมโปร่งใสและถูกต้องตำม
ระเบียบ เพื่อให้กำรใช้งบประมำณเกิดควำมคุ้มค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุด
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งในฐำนะผู้อำนวยกำรกองหรือผู้อำนวยกำรส่วน
(นักบริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลำง)
๑. มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น ข้อ ๑
และ
๒. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมำแล้วดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงำนด้ำนสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม หรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้องมำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี
๒.๑ ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรกอง (นักบริหำรงำนสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ระดับต้น) หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๒ ปี หรือ
๒.๒ ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ำหัวหน้ำฝ่ำย (นักบริหำรงำนสำธำรณสุข
และสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้ วไม่น้อยกว่ำ ๔ ปี กำหนดเวลำ ๔ ปี
ให้ลดเป็น ๓ ปี สำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น
ข้อ ๑.๒ และข้อ ๑.๓
๒.๓ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำรพิเศษ หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ
ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๖ ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
๑. ควำมรู้ที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
๑.๑ ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริ
ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
๑.๒ ควำมรู้เรื่องกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรและแผนยุทธศำสตร์
๑.๓ ควำมรู้เรื่องกำรติดตำมและประเมินผล
๑.๔ ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร
๑.๕ ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง
๑.๖ ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร
๑.๗ ควำมรู้เรื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมพื้นที่
๑.๘ ควำมรู้เรื่องกฎหมำย(ควำมรู้เฉพำะทำงในงำนที่รับผิดชอบ)
๑.๙ ควำมรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
๑.๑๐ ควำมรู้เรื่องกำรวิเครำะห์ผลกระทบต่ำงๆ เช่นกำรประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม(EIA),ประเมินผลกระทบทำงสุขภำพ (HIA)ฯลฯ
๑.๑๑ ควำมรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้ำงและกฎระเบียบพัสดุ
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๒. ทักษะที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
๒.๑ ทักษะกำรบริหำรข้อมูล
๒.๒ ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์
๒.๓ ทักษะกำรประสำนงำน
๒.๔ ทักษะกำรบริหำรโครงกำร
๒.๕ ทักษะในกำรสื่อสำร กำรนำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู้
๒.๖ ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน
๒.๗ ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร
๓. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง ประกอบด้วย
๓.๑ สมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ
๓.๑.๓ กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
๓.๑.๒ กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม
๓.๑.๓ ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน
๓.๑.๔ กำรบริกำรเป็นเลิศ
๓.๑.๕ กำรทำงำนเป็นทีม
๓.๒ สมรรถนะประจำผู้บริหำร ๔ สมรรถนะ
๓.๒.๑ กำรเป็นผู้นำในกำรเปลี่ยนแปลง
๓.๒.๒ ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำ
๓.๒.๓ ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน
๓.๒.๔ กำรคิดเชิงกลยุทธ์
๓.๓ สมรรถนะประจำสำยงำน
๓.๓.๑ กำรแก้ไขปัญหำและดำเนินกำรเชิงรุก
๓.๓.๒ กำรวำงแผนและกำรจัดกำร
๓.๓.๓ กำรสร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน
๓.๓.๔ ควำมเข้ำใจพื้นที่และกำรเมืองท้องถิ่น
๓.๓.๕ สร้ำงสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น
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ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

ชื่อสายงาน

บริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักบริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม

ระดับตาแหน่ง

ระดับสูง

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับสำนักในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนำดใหญ่
ที่มีลักษณะงำนที่เกี่ยวกับกำรวำงแผน กำรบริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย
กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจ แก้ปัญหำในงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญเป็นพิเศษ
ซึ่งลั ก ษณะหน้ ำที่ รั บ ผิ ด ชอบและคุณ ภำพของงำนสู งมำก โดยปกครองผู้ ใต้บั งคั บ บั ญ ชำจ ำนวนมำก และ
ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
๑. ด้านแผนงาน
๑.๑ วำงแผนงำน/โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงำน ให้สอดคล้องนโยบำยและแผนกลยุทธ์ของส่วนรำชกำรที่สังกัด
๑.๒ ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ที่มีควำมหลำกหลำย และควำมยุ่งยำก
ซับ ซ้อนมำก ให้ เป็ น ไปตำมแผนงำน/โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำน
กำรดำเนินงำน เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนดไว้
๑.๓ บริ หำรโครงกำรขนำดใหญ่ โดยมี กำรบู รณำกำรแผนงำน กิ จกรรม ขั้ นตอนส ำคั ญ
เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนดไว้ที่ต้องกำรคุณภำพของงำนสูงเป็นพิเศษ
๑.๔ วำงแผนและกำหนดนโยบำยสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เพื่อให้ ท้องถิ่นมี
คุณภำพสิ่งแวดล้อมที่ได้มำตรฐำน และประชำชนมีสุขภำพอนำมัยที่ดี
๑.๕ วำงแผนแนวทำงกำรศึ ก ษำ วิ เครำะห์ และเสนอแนวทำงก ำหนดและพั ฒ นำ
มำตรฐำนและกลวิ ธี ก ำรด ำเนิ น งำนสำธำรณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ปรั บ ปรุ งกระบวนกำรท ำงำนให้ มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ภำยใต้ข้อจำกัดทำงด้ำนงบประมำณ บุคลำกร และเวลำ
๑.๖ วำงแผนนิ เทศ ติ ด ตำมและประเมิ น ผลงำนสำธำรณสุ ข และสิ่ งแวดล้ อ ม และ
บริหารทรัพยำกรด้ำนต่ำงๆ เพื่อควบคุมให้กำรดำเนินงำนของผู้ใต้บังคับบัญชำหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด
๑.๗ ประมวลผล วิ เครำะห์ ข้ อ มู ล ทำงสถิ ติ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ งำนด้ ำนสำธำรณสุ ข และ
สิ่งแวดล้อมที่มีควำมยุ่งยำกของงำนเป็นพิเศษ เพื่อให้สำมำรถวำงแผนให้สอดคล้องกับปัญหำท้องถิ่น
๑.๘ กำกับ อำนวยกำร ประสำนงำน สนับสนุนกำรวำงแผนงำนทุกระดับ ตลอดจนกำร
แก้ไขปัญหำที่มีควำมสลับซับซ้อนและต้องใช้ควำมเชี่ยวชำญเป็นพิเศษ เพื่อให้บรรลุตำมเป้ำประสงค์ที่วำงไว้

๒. ด้านบริหารงาน
๒.๑ กำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน เพื่อเป็นแนว
ทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
๒.๒ มอบหมำย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้ คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจที่หลำกหลำยและเบ็ดเสร็จของหน่วยงำน เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำย
และผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๒.๓ ควบคุมดูแลกำรให้บริกำรสำธำรณสุข และสิ่งแวดล้อมหลำยๆ ด้ำนในท้องถิ่นขนำด
ใหญ่และมีควำมซับ ซ้อนมำกทั้งเชิงควำมหลำกหลำยและจำนวนประชำกร ได้แก่ กำรรักษำพยำบำล กำร
ส่งเสริมสุขภำพ กำรควบคุมโรค ฯลฯ รวมทั้งให้มีกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่ได้มำตรฐำน
เช่น กำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย กำรจัดกำรคุณภำพน้ำ คุณภำพอำกำศ เป็นต้น เพื่อบริกำรให้ท้องถิ่นมี
สภำพแวดล้ อ มที่ ดี แ ละให้ ป ระชำชนมี สุ ข ภำวะที่ ดี มี อ นำมั ย และได้ รั บ บริ ก ำรที่ ร วดเร็ ว ถู ก ต้ อ งและมี
ประสิทธิภำพสูงสุด
๒.๔ วินิ จ ฉัย สั่ งกำรเรื่องที่ มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมีควำมซับ ซ้อนของ
ประเด็นปัญหำ ซึ่งต้องพิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ เพื่อให้
บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๒.๕ ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเกิดควำมร่วมมือหรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร
๒.๖ ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำรและ
คณะทำงำนต่ำงๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำงๆ ในฐำนะเป็นผู้มีบทบำทหลัก เพื่อรักษำผลประโยชน์
ของรำชกำรและประเทศชำติ
๒.๗ มอบหมำย ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแลกำร
ตรวจควบคุมกำรฆ่ำสัตว์และจำหน่ ำยเนื้อสัตว์ในท้องถิ่นขนำดใหญ่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้ เป็นไปตำมกฎและ
ระเบี ยบที่กำหนดไว้ และควบคุมดูแลกำรสุ ขำภิบำลหรือกำรเฝ้ ำระวังโรคในท้องถิ่นขนำดใหญ่ และมีควำม
ซับซ้อนมำกทั้งเชิงควำมหลำกหลำยและจำนวนประชำกร เพื่อตัดวงจรกำรระบำดของโรค และให้ประชำชนมี
สุขภำพอนำมัยที่ดี
๒.๘ ศึกษำ วิเครำะห์ ทำควำมเห็น สรุปรำยงำนและให้แนวทำงงำนวิจัยเกี่ยวกับด้ำน
สำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีควำมยำกและต้องกำรควำมเชี่ยวชำญสูงมำก เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำรูปแบบ
กระบวนกำรหรือวิธีกำรเชิงวิชำกำรที่เหมำะสมและเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ที่รับผิดชอบ
๒.๙ ก ำหนด พั ฒ นำ ปรั บ ปรุ ง หรื อ แก้ ไขแนวทำง คู่ มื อ กลไก กระบวนกำร หรื อ
มำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนด้ำนงำนสำธำรณสุข และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้กำรทำงำนในงำนที่รับผิดชอบเป็นไป
อย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
๓. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
๓.๑ จัดระบบงานและอัตรากาลังจจาหนาที่ในหน่วยงานที่มีความหลากหลายทั้งในจชิง
ปริมาณและคุณภาพใหสอดคลองกับภารกิจ จพื่อใหปฏิบัติราชการจกิดประสิทธิภาพ และความคุมค่า
๓.๒ ติดตามและประจมินผลงานของจจาหนาที่ในบังคับบัญชา จพื่อใหการปฏิบัติงาน
สอดคลองกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุจป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดวว

๓.๓ ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับ
บัญชำ ให้มีควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมงำนที่ปฏิบัติ
๓.๔ ปรับปรุงหรือหำแนวทำงวิธีกำรใหม่ๆ หรือกลยุทธ์ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ในกำรพัฒ นำ กระตุ้น เร่ งเร้ ำเจ้ ำหน้ ำที่ ผู้ ป ฏิบั ติในกำรผลิ ตผลงำน กำรบริกำร หรือผลกำรดำเนิน งำนที่ มี
คุณภำพที่ดีขึ้น
๓.๕ สอนงำน พัฒนำกำรปฏิบัติงำน ฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ
เพื่อ พัฒ นำเจ้ ำหน้ ำที่ ในหน่ ว ยงำนที่ กำกับ ให้ มี ควำมเชี่ย วชำญและสำมำรถปฏิบั ติงำนให้ เกิดประโยชน์แ ก่
หน่วยงำนอย่ำงยั่งยืน
๓.๖ ปรับปรุงหรือหำแนวทำงวิธีกำรใหม่ๆ หรือกลยุทธ์ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ในกำรพัฒ นำ กระตุ้น เร่ งเร้ ำเจ้ ำหน้ ำที่ ผู้ ป ฏิบั ติในกำรผลิ ตผลงำน กำรบริกำร หรือผลกำรดำเนิน งำนที่ มี
คุณภำพที่ดีขึ้น
๔. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
๔.๑ กำหนดนโยบำยและวำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของหน่วยงำนที่
ต้องรับผิดชอบสูง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยของส่วนรำชกำร
๔.๒ ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณในจำนวนที่สูงมำก ให้เกิด
ประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๔.๓ วำงแผนและประสำนกิจกรรมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรของสำนัก กองหรือหน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ ทั้งด้ำนงบประมำณ อำคำรสถำนที่และอุปกรณ์ในกำรทำงำน เพื่อให้กำรทำงำนเกิดประสิทธิภำพ
คุ้มค่ำ และบรรลุเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดยอำจพิจำรณำนำงบประมำณที่ได้รับ
จัดสรรมำดำเนินกำรและใช้จ่ำยร่วมกัน
๔.๔ ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ กำรจัดหำพัสดุให้ เกิดควำมโปร่งใสและถูกต้องตำม
ระเบียบ เพื่อให้กำรใช้งบประมำณเกิดควำมคุ้มค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุด
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งในฐำนะผู้อำนวยกำรสำนัก (นักบริหำรงำนสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ระดับสูง )
๑. มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น
ข้อ ๑ และ
๒. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงำนด้ำนกำรสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม หรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้อง มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี
๒.๑ ด ำรงต ำแหน่ งหรื อ เคยด ำรงต ำแหน่ ง ผู้ อ ำนวยกำรกองหรื อ ผู้ อ ำนวยกำรส่ ว น
(นั กบริห ำรงำนสำธำรณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม ระดับกลำง) หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.เทียบเท่ ำ มำแล้ ว
ไม่น้อยกว่ำ ๔ ปี หรือ
๒.๒ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๘ ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
๑. ควำมรู้ที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
๑.๑ ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริ
ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
๑.๒ ควำมรู้เรื่องกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรและแผนยุทธศำสตร์
๑.๓ ควำมรู้เรื่องกำรติดตำมและประเมินผล
๑.๔ ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร
๑.๕ ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง
๑.๖ ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร
๑.๗ ควำมรู้เรื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมพื้นที่
๑.๘ ควำมรู้เรื่องกฎหมำย(ควำมรู้เฉพำะทำงในงำนที่รับผิดชอบ)
๑.๙ ควำมรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
๑.๑๐ ควำมรู้เรื่องกำรวิเครำะห์ผลกระทบต่ำงๆ เช่นกำรประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม(EIA),ประเมินผลกระทบทำงสุขภำพ (HIA)ฯลฯ
๑.๑๑ ควำมรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้ำงและกฎระเบียบพัสดุ
๒. ทักษะที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
๒.๑ ทักษะกำรบริหำรข้อมูล
๒.๒ ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์
๒.๓ ทักษะกำรประสำนงำน
๒.๔ ทักษะกำรบริหำรโครงกำร
๒.๕ ทักษะในกำรสื่อสำร กำรนำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู้
๒.๖ ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน
๒.๗ ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร
๓. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง ประกอบด้วย
๓.๑ สมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ
๓.๑.๑ กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
๓.๑.๒ กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม
๓.๑.๓ ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน
๓.๑.๔ กำรบริกำรเป็นเลิศ
๓.๑.๕ กำรทำงำนเป็นทีม
๓.๒ สมรรถนะประจำผู้บริหำร ๔ สมรรถนะ
๓.๒.๑ กำรเป็นผู้นำในกำรเปลี่ยนแปลง
๓.๒.๒ ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำ
๓.๒.๓ ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน
๓.๒.๔ กำรคิดเชิงกลยุทธ์

ระดับ ๓
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ระดับ ๓
ระดับ ๓
ระดับ ๔
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ระดับ ๓
ระดับ ๓
ระดับ ๒
ระดับ ๒
ระดับ ๒
ระดับ ๔
ระดับ ๔
ระดับ ๓
ระดับ ๓
ระดับ ๓
ระดับ ๓
ระดับ ๓
ระดับ ๓
ระดับ ๓
ระดับ ๓
ระดับ ๓
ระดับ ๓
ระดับ ๓
ระดับ ๓

๓.๓ สมรรถนะประจำสำยงำน
๓.๓.๑ กำรแก้ไขปัญหำและดำเนินกำรเชิงรุก
๓.๓.๒ กำรวำงแผนและกำรจัดกำร
๓.๓.๓ กำรสร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน
๓.๓.๔ ควำมเข้ำใจพื้นที่และกำรเมืองท้องถิ่น
๓.๓.๕ สร้ำงสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น

ระดับ ๔
ระดับ ๔
ระดับ ๔
ระดับ ๔
ระดับ ๔
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

สายงาน

บริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สำยงำนนี้คลุมถึงตำแหน่งต่ำง ๆ ที่ปฏิบัติงำนทำงด้ำนสวัสดิกำรสังคม ซึ่งมีลักษณะงำนที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรสังคมสงเครำะห์ กำรส่งเสริมสวัสดิภำพเด็ กและเยำวชน กำรพัฒนำชุมชน กำรจัดระเบียบ
ชุมชนหนำแน่นและชุมชนแออัด กำรส่งเสริมกีฬำ กำรจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยำวชน กำรส่งเสริม
งำนประเพณีท้องถิ่น และกิจกรรมทำงศำสนำ งำนห้องสมุด กำรให้คำปรึกษำแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับ
งำนสวัสดิกำรสังคม และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตำแหน่งในสำยงำนนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้
นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม
ระดับต้น
นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม
ระดับกลำง
นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม
ระดับสูง

ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

ชื่อสายงาน

บริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม

ระดับตาแหน่ง

ระดับต้น

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนำดเล็ก หรือ
ในฐำนะหัวหน้ำฝ่ำย ที่มีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำรจัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร
มอบหมำย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจแก้ปัญหำในงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ซึ่งมี
ลักษณะหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูง และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 ร่ ว มวำงแผนงำน โครงกำร หรื อ แผนกำรปฏิ บั ติ ง ำน รวมทั้ ง เป้ ำ หมำยและ
ผลสั มฤทธิ์ของหน่ วยงำนด้ำนงำนสวัส ดิกำรสังคม งำนสั งคมสงเครำะห์ งำนพัฒ นำชุมชนหรืองำนต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแบบแผนในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
1.2 ร่วมติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมแผนงำน โครงกำร
หรือแผนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนด
1.3 วำงแนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์ และเสนอแนวทำงพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนหรือ
ระบบงำนของหน่ วยงำนด้ำนงำนสวัสดิกำรสั งคม งำนสั งคมสงเครำะห์ งำนพัฒ นำชุมชนหรืองำนต่ำงๆ ที่
เกี่ย วข้อง เพื่ อปรั บ ปรุ งกระบวนกำรท ำงำนให้ มีป ระสิ ทธิภ ำพยิ่งขึ้น ภำยใต้ข้อจ ำกัด ทำงด้ำนงบประมำณ
บุคลำกร และเวลำ
1.4 ค้น คว้ำประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนในภำรกิจ
ของหน่ ว ยงำนในภำพรวมเพื่ อ น ำมำปรั บ ปรุ ง ให้ ก ำรปฏิ บั ติ ง ำน ระบบงำน หรื อ กระบวนกำรท ำงำนมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น
2. ด้านบริหารงาน
2.1 จั ดระบบงำน และวิธีกำรปฏิ บั ติ รำชกำรของหน่ ว ยงำน เพื่ อ เป็ น แนวทำงกำร
ปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
2.2 มอบหมำย ก ำกั บ ดู แ ล ตรวจสอบ ติ ด ตำม ให้ ค ำแนะน ำ ปรับ ปรุงแก้ ไขและ
ควบคุมกำรดำเนินงำนด้ำนสวัสดิกำรสังคม งำนสังคมสงเครำะห์ งำนพัฒ นำชุมชนหนำแน่นและแออัด กำร
ส่งเสริมสวัสดิภำพเด็กและเยำวชน กำรจัดตั้งศูนย์เยำวชน กำรจัดตั้งกลุ่ มพัฒนำชุมชน งำนนันทนำกำรชุมชน
งำนขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น กำรจัดให้มีห้องสมุดประชำชนเป็นต้น เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุ
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
2.3 ศึกษำ วิเครำะห์ ทำควำมเห็น สรุปรำยงำนและให้แนวทำงงำนวิจัยเกี่ยวกับด้ำน
สวัสดิกำรสังคม สังคมสงเครำะห์หรือกำรพัฒนำชุมชน เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำรูปแบบ กระบวนกำรหรือวิธีกำร
เชิงวิชำกำรที่เหมำะสมและเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ที่รับผิดชอบ

2.4 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
2.5 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือ หรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร
2.6 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำร
และคณะทำงำนต่ำง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำง ๆ ในประเทศและต่ำงประเทศ
3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงำนและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อให้
กำรปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
3.2 ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพื่อให้กำรปฏิบัติ งำน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
3.3 ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงและพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับ
บัญชำเพื่อให้เกิดควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมกับงำนที่ปฏิบัติ
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 ร่ ว มหรื อ วำงแผนกำรใช้ ท รั พ ยำกรและงบประมำณของหน่ ว ยงำน เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณ เพื่อให้ เกิดประสิ ทธิภ ำพ
ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับคุณวุฒิกำรศึกษำ ดังนี้
1.1 ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสำขำวิชำหรือ
ทำงอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
1.2 ได้รับปริญญำโทหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือ
ทำงสังคมศำสตร์ สังคมสงเครำะห์ศำสตร์ สังคมวิทยำ จิตวิทยำ กำรพัฒนำชุมชน กำรบริหำร กำรปกครอง
หรือในสำขำวิชำหรือทำงอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
1.3 ได้รับปริญญำเอกหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือ
ทำงสังคมศำสตร์ สังคมสงเครำะห์ศำสตร์ สังคมวิทยำ จิตวิทยำ กำรพัฒนำชุมชน กำรบริหำร กำรปกครอง
หรือในสำขำวิชำหรือทำงอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งในฐำนะผู้ อำนวยกำรกอง (นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม
ระดับต้น)
2.1 มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม ระดับต้น ข้อ 1
2.2 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำย (นัก บริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม
ระดับต้น) ตำมข้อ 3 หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติ งำน
ด้ำนสวัสดิกำรสังคม หรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้อง มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี

3. คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งในฐำนะหัวหน้ำฝ่ำย (นัก บริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม
ระดับต้น)
3.1 มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคมระดับต้น ข้อ 1
3.2 ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำร มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี
(2) ประเภททั่วไป ระดับอำวุโส มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี
(3) ประเภททั่วไป ไม่ต่ำกว่ำระดับชำนำญงำน มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 10 ปี
3.3 ปฏิบัติงำนด้ำนสวัสดิกำรสังคม หรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้อง มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ควำมรู้ที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
1.1. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริ
ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
1.2. ควำมรู้เรื่องกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรและแผนยุทธศำสตร์
1.3. ควำมรู้เรื่องกำรติดตำมและประเมินผล
1.4. ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร
1.5. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1.6. ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร
1.7. ควำมรู้เรื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมพื้นที่
1.8. ควำมรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.9. ควำมรู้เรื่องกำรวิเครำะห์ผลกระทบต่ำงๆ เช่นกำรประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม(EIA),ประเมินผลกระทบทำงสุขภำพ(HIA)ฯลฯ
1.10. ควำมรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้ำงและกฎระเบียบพัสดุ
1.11. ควำมรู้เรื่องสื่อสำรสำธำรณะ
2. ทักษะทีจ่ ำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะกำรบริหำรข้อมูล
2.2 ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน
2.4 ทักษะกำรบริหำรโครงกำร
2.5 ทักษะในกำรสื่อสำร กำรนำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู้
2.6 ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน
2.7 ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร
3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน
3.1.4 กำรบริกำรเป็นเลิศ
3.1.5 กำรทำงำนเป็นทีม
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3.2 สมรรถนะประจำผู้บริหำร 4 สมรรถนะ
3.2.1 กำรเป็นผู้นำในกำรเปลี่ยนแปลง
3.2.2 ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำ
3.2.3 ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน
3.2.4 กำรคิดเชิงกลยุทธ์
3.3 สมรรถนะประจำสำยงำน
3.3.1 กำรแก้ไชปัญหำและดำเนินกำรเชิงรุก
3.3.2 กำรวำงแผนและกำรจัดกำร
3.3.3 กำรสร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน
3.3.4 ควำมเข้ำใจพื้นที่และกำรเมืองท้องถิ่น
3.3.5 สร้ำงสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น
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ระดับ 1
ระดับ 1
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ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

ชื่อสายงาน

บริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม

ระดับตาแหน่ง

ระดับกลำง

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตำแหน่ง
หัวหน้ำหน่วยงำนอื่น ที่มีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำรจัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร
มอบหมำย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจแก้ปัญหำในงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ซึ่งมี
ลักษณะหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูงมำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 วำงแผนงำน โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์
ของหน่ ว ยงำนด้ำนงำนสวัส ดิก ำรสั งคม งำนสั งคมสงเครำะห์ งำนพั ฒ นำชุมชนหรืองำนต่ำงๆ ที่เกี่ ยวข้อ ง
เพื่อเป็นแบบแผนในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
1.2 บูรณำกำรแผนงำน โครงกำร กิจกรรม ด้ำนสวัสดิกำรสังคม งำนสังคมสงเครำะห์
งำนพัฒนำชุมชน เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนด
1.3 ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมแผนงำน โครงกำร หรือ
แผนกำรปฏิ บั ติ งำน ตลอดจนประเมิน ผลและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน เพื่ อให้ เป็นไปตำมเป้ำหมำยและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนด
1.4 วำงแนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์ และเสนอแนวทำงพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนหรือ
ระบบงำนของหน่ วยงำนด้ำนงำนสวัสดิกำรสั งคม งำนสั งคมสงเครำะห์ งำนพัฒ นำชุมชนหรืองำนต่ำงๆ ที่
เกี่ย วข้อง เพื่ อปรั บ ปรุ งกระบวนกำรท ำงำนให้ มีป ระสิ ทธิภ ำพยิ่งขึ้น ภำยใต้ข้อจ ำกัด ทำงด้ำนงบประมำณ
บุคลำกร และเวลำ
1.5 ค้น คว้ำประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนในภำรกิจ
ของหน่ ว ยงำนในภำพรวมเพื่ อ น ำมำปรั บ ปรุ ง ให้ ก ำรปฏิ บั ติ ง ำน ระบบงำน หรื อ กระบวนกำรท ำ งำนมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น
2. ด้านบริหารงาน
2.1 จั ดระบบงำน และวิธีกำรปฏิ บั ติ รำชกำรของหน่ ว ยงำน เพื่ อ เป็ น แนวทำงกำร
ปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
2.2 มอบหมำย ก ำกั บ ดู แ ล ตรวจสอบ ติ ด ตำม ให้ ค ำแนะน ำ ปรับ ปรุงแก้ ไขและ
ควบคุมกำรดำเนินงำนด้ำนสวัสดิกำรสังคม งำนสังคมสงเครำะห์ งำนพัฒ นำชุมชนหนำแน่นและแออัด กำร
ส่งเสริมสวัสดิภำพเด็กและเยำวชน กำรจัดตั้งศูนย์เยำวชน กำรจัดตั้งกลุ่มพัฒนำชุมชน งำนนันทนำกำรชุมชน
งำนขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น กำรจัดให้มีห้องสมุดประชำชน เป็นต้น เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุ
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด

2.3 ศึกษำ วิเครำะห์ ทำควำมเห็น สรุปรำยงำนและให้แนวทำงงำนวิจัยเกี่ยวกับด้ำน
สวัสดิกำรสังคม สังคมสงเครำะห์หรือกำรพัฒนำชุมชน เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำรูปแบบ กระบวนกำรหรือวิธีกำร
เชิงวิชำกำรที่เหมำะสมและเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ที่รับผิดชอบ
2.4 กำหนด พั ฒ นำ ปรับ ปรุง หรื อแก้ ไขแนวทำง คู่ มื อ กลไก กระบวนกำร หรื อ
มำตรฐำนในกำรปฏิบั ติงำนด้ำนงำนสวัสดิกำรสังคม งำนสั งคมสงเครำะห์ งำนพั ฒ นำชุมชนหรืองำนต่ำงๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กำรทำงำนในงำนที่รับผิดชอบเป็นไปอย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
2.5 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
2.6 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือ หรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร
2.7 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำร
และคณะทำงำนต่ำง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำง ๆ ในประเทศและต่ำงประเทศ
3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงำนและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อให้
กำรปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
3.2 ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
3.3 ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงและพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับ
บัญชำเพื่อให้เกิดควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมกับงำนที่ปฏิบัติ
4. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของหน่วยงำน เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
นโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณ เพื่อให้ เกิดประสิ ทธิภ ำพ
ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
คุ ณ สมบั ติ เ ฉพำะส ำหรั บ ต ำแหน่ ง ในฐำนะผู้ อ ำนวยกำรกองหรื อ ผู้ อ ำนวยกำ รส่ ว น
(นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม ระดับกลำง)
1. มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม ระดับต้น ข้อ 1
2. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมำแล้วดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงำนด้ำนสวัสดิกำรสังคม
หรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้องมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
2.1 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรกอง (นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม
ระดับต้น) หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี หรือ
2.2 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ำหัวหน้ำฝ่ำย (นักบริหำรงำนสวัสดิกำร
สังคม ระดับต้น) หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี กำหนดเวลำ 4 ปี ให้ลดเป็น
3 ปี สำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม ระดับต้น ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
2.3 ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำรพิเศษ หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ
ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 6 ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ควำมรู้ที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
1.1. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริ
ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
1.2. ควำมรู้เรื่องกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรและแผนยุทธศำสตร์
1.3. ควำมรู้เรื่องกำรติดตำมและประเมินผล
1.4. ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร
1.5. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1.6. ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร
1.7. ควำมรู้เรื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมพื้นที่
1.8. ควำมรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.9. ควำมรู้เรื่องกำรวิเครำะห์ผลกระทบต่ำงๆ เช่นกำรประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม(EIA),ประเมินผลกระทบทำงสุขภำพ(HIA)ฯลฯ
1.10. ควำมรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้ำงและกฎระเบียบพัสดุ
1.11. ควำมรู้เรื่องสื่อสำรสำธำรณะ
2. ทักษะที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะกำรบริหำรข้อมูล
2.2 ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน
2.4 ทักษะกำรบริหำรโครงกำร
2.5 ทักษะในกำรสื่อสำร กำรนำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู้
2.6 ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน
2.7 ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร
3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน
3.1.4 กำรบริกำรเป็นเลิศ
3.1.5 กำรทำงำนเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจำผู้บริหำร 4 สมรรถนะ
3.2.1 กำรเป็นผู้นำในกำรเปลี่ยนแปลง
3.2.2 ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำ
3.2.3 ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน
3.2.4 กำรคิดเชิงกลยุทธ์
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3.3 สมรรถนะประจำสำยงำน
3.3.1 กำรแก้ไชปัญหำและดำเนินกำรเชิงรุก
3.3.2 กำรวำงแผนและกำรจัดกำร
3.3.3 กำรสร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน
3.3.4 ควำมเข้ำใจพื้นที่และกำรเมืองท้องถิ่น
3.3.5 สร้ำงสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
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ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

ชื่อสายงาน

บริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม

ระดับตาแหน่ง

ระดับสูง

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับสำนัก ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนำดใหญ่
ที่มีลักษณะงำนเกี่ยวกับ กำรวำงแผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย กำกับ
แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจ แก้ปัญหำเกี่ยวกับงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะ
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูงมำกเป็นพิเศษ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 วำงแผนงำน โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน ด้ำนงำนสวัส ดิกำรสั งคม งำน
สังคมสงเครำะห์ งำนพัฒนำชุมชนหรืองำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยและแผนกลยุทธ์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 บูรณำกำรแผนงำน โครงกำรขนำดใหญ่ กิจกรรม ด้ำนสวัสดิกำรสังคม งำนสังคม
สงเครำะห์ งำนพัฒนำชุมชน เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนด
1.3 ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ที่มีควำมหลำกหลำย และควำมยุ่งยำก
ซับซ้อนมำก ให้เป็นไปตำมแผนงำน โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำร
ดำเนินงำน เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนด
1.4 กำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภำพรวม เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
2. ด้านบริหารงาน
2.1 กำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน เพื่อเป็นแนว
ทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
2.2 มอบหมำย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนด้ำนสวัสดิกำรสังคม งำนสังคมสงเครำะห์ งำนพัฒนำชุมชนหนำแน่นและ
แออั ด กำรส่ งเสริ ม สวัส ดิ ภ ำพเด็ ก และเยำวชน กำรจัด ตั้ งศู น ย์ เยำวชน กำรจั ด ตั้ งกลุ่ ม พั ฒ นำชุ ม ชน งำน
ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น งำนนันทนำกำรชุมชน กำรจัดให้มีห้องสมุดประชำชน เป็นต้น เพื่อให้กำร
ปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
2.3 ศึกษำ วิเครำะห์ ทำควำมเห็น สรุปรำยงำนและให้แนวทำงงำนวิจัยเกี่ยวกับด้ำน
สวัสดิกำรสังคม สังคมสงเครำะห์หรือกำรพัฒนำชุมชนซึ่งมีควำมยำกและต้องกำรควำมเชี่ยวชำญสูงมำก เพื่อให้
เกิดกำรพัฒนำรูปแบบ กระบวนกำรหรือวิธีกำรเชิงวิชำกำรที่เหมำะสมและเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ที่รับผิดชอบ
2.4 กำหนด พั ฒ นำ ปรับ ปรุง หรื อแก้ ไขแนวทำง คู่ มื อ กลไก กระบวนกำร หรื อ
มำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนด้ำนงำนสวัสดิกำรสังคม งำนสังคมสงเครำะห์ งำนพัฒนำชุมชนหรืองำนต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้กำรทำงำนในงำนที่รับผิดชอบเป็นไปอย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

2.5 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.6 วินิจฉัย สั่งกำร เรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมีควำมซับซ้อนของ
ประเด็น ปั ญ หำ ซึ่งต้องพิจ ำรณำอนุ มัติ อนุ ญ ำต กำรดำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมภำรกิจที่ห น่ วยงำนรับผิ ดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
2.7 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อควำมร่วมมือ หรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร
2.8 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำร
และคณะทำงำนต่ำง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำง ๆ ในระดับหน่วยงำนหรือองค์กรทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ในฐำนะเป็นผู้มีบทบำทหลัก เพื่อรักษำผลประโยชน์ของรำชกำรและประเทศชำติ
3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงำนและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่มีควำมหลำกหลำยทั้งในเชิง
ปริมำณและคุณภำพให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
3.2 ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
3.3 ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงและพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับ
บัญชำเพื่อให้เกิดควำมสำมำรถ ประสิทธิภำพและสมรรถนะที่เหมำะสมกับงำนที่ปฏิบัติ
3.4 ปรับปรุงหรือหำแนวทำงวิธีกำรใหม่ ๆ หรือกลยุทธ์ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
เพื่อพัฒนำเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติในกำรผลิตผลงำน กำรบริกำร หรือผลกำรดำเนินงำนที่มีคุณภำพที่ดีขึ้น
4. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วำงแผนกำรใช้ ท รัพ ยำกรและงบประมำณของหน่ ว ยงำนที่ ต้ อ งรับ ผิ ด ชอบสู ง
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 ติ ด ตำม ตรวจสอบกำรใช้ ท รัพ ยำกรและงบประมำณจ ำนวนมำก เพื่ อ ให้ เกิ ด
ประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งในฐำนะผู้อำนวยกำรสำนัก (นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม
ระดับสูง)
1. มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม ระดับต้น ข้อ 1
2. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงำนด้ำนสวัสดิกำรสังคมหรือ
งำนอื่นที่เกี่ยวข้อง มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
2.1 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรกอง (นักบริหำรงำนสวัสดิกำร
สังคม ระดับกลำง) หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี หรือ
2.2 ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 8 ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ควำมรู้ที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
1.1. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริ
ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ ัว
1.2. ควำมรู้เรื่องกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรและแผนยุทธศำสตร์
1.3. ควำมรู้เรื่องกำรติดตำมและประเมินผล
1.4. ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร
1.5. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1.6. ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร
1.7. ควำมรู้เรื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมพื้นที่
1.8. ควำมรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.9. ควำมรู้เรื่องกำรวิเครำะห์ผลกระทบต่ำงๆ เช่นกำรประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม(EIA),ประเมินผลกระทบทำงสุขภำพ(HIA)ฯลฯ
1.10. ควำมรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้ำงและกฎระเบียบพัสดุ
1.11. ควำมรู้เรื่องสื่อสำรสำธำรณะ
2. ทักษะที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะกำรบริหำรข้อมูล
2.2 ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน
2.4 ทักษะกำรบริหำรโครงกำร
2.5 ทักษะในกำรสื่อสำร กำรนำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู้
2.6 ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน
2.7 ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร
3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน
3.1.4 กำรบริกำรเป็นเลิศ
3.1.5 กำรทำงำนเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจำผู้บริหำร 4 สมรรถนะ
3.2.1 กำรเป็นผู้นำในกำรเปลี่ยนแปลง
3.2.2 ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำ
3.2.3 ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน
3.2.4 กำรคิดเชิงกลยุทธ์

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3

3.3 สมรรถนะประจำสำยงำน
3.3.1 กำรแก้ไชปัญหำและดำเนินกำรเชิงรุก
3.3.2 กำรวำงแผนและกำรจัดกำร
3.3.3 กำรสร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน
3.3.4 ควำมเข้ำใจพื้นที่และกำรเมืองท้องถิ่น
3.3.5 สร้ำงสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น

ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

สายงาน

บริหำรงำนประปำ

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สำยงำนนี้ ค ลุ ม ถึ งต ำแหน่ งต่ ำ งๆ ที่ ป ฏิ บั ติ งำนบริ ห ำรด้ ำ นกำรประปำ ในฐำนะหั ว หน้ ำ
หน่วยงำนระดับกอง ระดับแผนก และผู้ช่วยหัวหน้ำหน่วยงำน ซึ่งมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับกำรบริหำรงำน
ประปำเช่น กำรควบคุมกำรผลิตและกำรจำหน่ำยน้ำประปำ กำรติดตั้งประปำ กำร ควบคุมกำรดำเนินกำร
เกี่ยวกับกำรงบประมำณ รำยได้ รำยจ่ำย กำรบัญชี กำรพัสดุ กำรวำงแผนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่ำงๆ ของ
กำรประปำและปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตำแหน่งในสำยงำนนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้
นักบริหำรงำนประปำ
ระดับต้น
นักบริหำรงำนประปำ
ระดับกลำง
นักบริหำรงำนประปำ
ระดับสูง

ก.จ. กำหนดเมื่อ 26 พฤศจิกำยน 2558

ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

ชื่อสายงาน

บริหำรงำนประปำ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักบริหำรงำนประปำ

ระดับตาแหน่ง

ระดับต้น

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับกอง หรือตำแหน่งหั วหน้ำ ฝ่ ำยที่มีลั กษณะงำน
เกี่ ย วกั บ กำรวำงแผน บริ ห ำรจั ด กำร จั ด ระบบงำน อ ำนวยกำร สั่ งรำชกำร มอบหมำย ก ำกั บ แนะน ำ
ตรวจสอบ ประเมิน ผลงำน ตัดสิ น ใจ แก้ปั ญ หำในงำนของหน่ว ยงำนที่รับผิ ดชอบ ซึ่งลั กษณะหน้ ำที่ค วำม
รับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูงมำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติใน
ด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 ร่ ว มวำงแผนงำน โครงกำร หรื อ แผนกำรปฏิ บั ติ ง ำน รวมทั้ ง เป้ ำ หมำยและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนด้ำนงำนประปำ เพื่อให้สอดคล้องนโยบำยและแผนกลยุทธ์ของหน่วยงำนที่สังกัด
1.2 ร่วมติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ให้ เป็นไปตำมแผนงำน โครงกำร
หรือแผนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำรดำเนินงำน เพื่อให้เป็น ไปตำมเป้ำหมำยและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนดไว้
1.3 วำงแนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์ และเสนอแนวทำงพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนหรือ
ระบบงำนของหน่วยงำนด้ำนงำนประปำที่รับผิดชอบ เพื่อปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
ภำยใต้ข้อจำกัดทำงด้ำนงบประมำณ บุคลำกร และเวลำ
1.4 ค้น คว้ำประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนในภำรกิจ
ของหน่ ว ยงำนในภำพรวมเพื่ อ น ำมำปรั บ ปรุ ง ให้ ก ำรปฏิ บั ติ ง ำน ระบบงำน หรื อ กระบวนกำรท ำงำนมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น
2. ด้านบริหารงาน
2.1 จัดระบบงำน และวิธีกำรปฏิ บัติรำชกำรของหน่ว ยงำน เพื่อเป็ นแนวทำงกำร
ปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
2.2 มอบหมำย ตรวจสอบ ติ ดตำม ให้ ค ำแนะน ำ ปรับ ปรุงแก้ ไข ในเรื่ องต่ ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องกับภำรกิจของหน่วยงำน เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.3 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.4 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเกิดควำมร่วมมือหรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร
2.5 มอบหมำย ตรวจสอบ ให้ คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตำมประเมินผล
แก้ปัญหำ และควบคุมกำรบริกำรผู้ใช้น้ำ เพื่ออำนวยกำรให้กำรดำเนินเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวดเร็ว และ
ตอบสนองควำมต้องกำรสูงสุด
2.6 ร่วม หรือตรวจสอบและควบคุมรำยได้ รำยจ่ำย พัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพย์สินของ
กำรประปำต่ำงๆ เพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบที่กำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและตรงเวลำสูงสุด

3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงำนและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อให้
ปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
3.2 ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับ บัญชำ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
3.3 ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงและพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับ
บัญชำ เพื่อให้มคี วำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมกับงำนที่ปฏิบัติ
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 ร่ ว มหรื อ วำงแผนกำรใช้ ท รั พ ยำกรและงบประมำณของหน่ ว ยงำน เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยของส่วนรำชกำร
4.2 ร่ ว มหรื อ ติ ด ตำม ตรวจสอบกำรใช้ ท รั พ ยำกรและงบประมำณ เพื่ อ ให้ เกิ ด
ประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับคุณวุฒิกำรศึกษำ ดังนี้
1.1 ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือ
ทำงวิศวกรรมศำสตร์ วิทยำศำสตร์ (เคมี ชีววิทยำ จุลชีววิทยำ สิ่งแวดล้อม) ก่อสร้ำง ไฟฟ้ำ เครื่องกล หรือใน
สำขำวิชำหรือทำงอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
1.2 ได้รับปริญญำโทหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือ
ทำงวิศวกรรมศำสตร์ วิทยำศำสตร์ (เคมี ชีววิทยำ จุลชีววิทยำ สิ่งแวดล้อม) ก่อสร้ำง ไฟฟ้ำ เครื่องกล หรือใน
สำขำวิชำหรือทำงอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
1.3 ได้รับปริญญำเอกหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือ
ทำงวิศวกรรมศำสตร์ วิทยำศำสตร์ (เคมี ชีววิทยำ จุลชีววิทยำ สิ่งแวดล้อม) ก่อสร้ำง ไฟฟ้ำ เครื่องกล หรือใน
สำขำวิชำหรือทำงอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งในฐำนะผู้อำนวยกำรกอง (นักบริหำรงำนประปำ ระดับต้น)
2.1 มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนประปำ ระดับต้น ข้อ 1
2.2 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำย (นักบริหำรงำนประปำ ระดับต้น)
ตำมข้อ 3 หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติ งำนด้ำนกำร
ประปำ หรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้อง มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
3. คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งในฐำนะหัวหน้ำฝ่ำย (นักบริหำรงำนประปำ ระดับต้น)
3.1 มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนประปำระดับต้น ข้อ 1
3.2 ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำร มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี
(2) ประเภททั่วไป ระดับอำวุโส มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี
(3) ประเภททั่วไป ไม่ต่ำกว่ำระดับชำนำญงำน มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 10 ปี
3.3 ปฏิบัติงำนด้ำนประปำ หรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้อง มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ควำมรู้ที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
1.1. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริของพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว
ระดับ 1
1.2. ควำมรู้เรื่องกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรและแผนยุทธศำสตร์
ระดับ 2
1.3. ควำมรู้เรื่องกำรติดตำมและประเมินผล
ระดับ 2
1.4. ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร
ระดับ 1
1.5. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ระดับ 2
1.6. ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร
ระดับ 2
1.7. ควำมรู้เรื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมพื้นที่
ระดับ 1
1.8. ควำมรู้เรื่องกำรทำงบกำรเงินและงบประมำณ
ระดับ 1
1.9. ควำมรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้ำงและกฎระเบียบพัสดุ
ระดับ 1
2. ทักษะที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะกำรบริหำรข้อมูล
ระดับ 1
2.2 ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 1
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน
ระดับ 2
2.4 ทักษะกำรบริหำรโครงกำร
ระดับ 2
2.5 ทักษะในกำรสื่อสำร กำรนำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู้
ระดับ 1
2.6 ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน
ระดับ 1
2.7 ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร
ระดับ 2
3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ 3
3.1.2 กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม
ระดับ 3
3.1.3 ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน
ระดับ 3
3.1.4 กำรบริกำรเป็นเลิศ
ระดับ 3
3.1.5 กำรทำงำนเป็นทีม
ระดับ 3
3.2 สมรรถนะประจำผู้บริหำร 4 สมรรถนะ
3.2.1 กำรเป็นผู้นำในกำรเปลี่ยนแปลง
ระดับ 3
3.2.2 ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำ
ระดับ 3
3.2.3 ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน
ระดับ 3
3.2.4 กำรคิดเชิงกลยุทธ์
ระดับ 3
3.3 สมรรถนะประจำสำยงำน
3.3.1 กำรแก้ไชปัญหำและดำเนินกำรเชิงรุก
ระดับ 4
3.3.2 กำรวำงแผนและกำรจัดกำร
ระดับ 4
3.3.3 กำรสร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน
ระดับ 4
3.3.4 ควำมเข้ำใจพื้นที่และกำรเมืองท้องถิ่น
ระดับ 4
3.3.5 สร้ำงสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น
ระดับ 4

ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

ชื่อสายงาน

บริหำรงำนประปำ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักบริหำรงำนประปำ

ระดับตาแหน่ง

ระดับกลำง

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับกอง หรือตำแหน่งหัวหน้ำหน่วยงำนอื่นที่ เทียบเท่ำ
กองซึ่งมีลักษณะงำนเกี่ยวกับ กำรวำงแผน บริห ำรจัดกำร จัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย
กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจ แก้ปัญ หำในงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ซึ่งลักษณะ
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูงมำกเป็นพิเศษ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย โดยมี
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 วำงแผนงำน/โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติ งำน รวมทั้งเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงำนด้ำนงำนประปำ ให้สอดคล้องนโยบำยและแผนกลยุทธ์ของหน่วยงำนที่สังกัด
1.2 ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมแผนงำน/โครงกำร หรือ
แผนกำรปฏิ บั ติ งำน ตลอดจนประเมิ น ผลและรำยงำนกำรด ำเนิ น งำน เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตำมเป้ ำหมำย และ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนดไว้
1.3 วำงแนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์ และเสนอแนวทำงพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนหรือ
ระบบงำนของหน่วยงำนด้ำนงำนประปำที่รับผิดชอบ เพื่อปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
ภำยใต้ข้อจำกัดทำงด้ำนงบประมำณ บุคลำกร และเวลำ
1.4 ค้น คว้ำประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนในภำรกิจ
ของหน่ ว ยงำนในภำพรวมเพื่ อ น ำมำปรั บ ปรุ ง ให้ ก ำรปฏิ บั ติ ง ำน ระบบงำน หรื อ กระบวนกำรท ำงำนมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น
2. ด้านบริหารงาน
2.1 จัดระบบงำน และวิธีกำรปฏิ บัติรำชกำรของหน่ว ยงำน เพื่อเป็ นแนวทำงกำร
ปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
2.2 มอบหมำย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจของหน่วยงำน เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.3 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.4 กำหนด พั ฒ นำ ปรับ ปรุง หรื อแก้ ไขแนวทำง คู่ มื อ กลไก กระบวนกำร หรื อ
มำตรฐำนในกำรปฏิ บั ติ งำนด้ ำนงำนประปำ เพื่ อให้ ก ำรท ำงำนในงำนที่ รับ ผิ ด ชอบเป็ น ไปอย่ ำงถู กต้ อ ง มี
ประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
2.5 ควบคุ ม กำรใช้ บ ำรุ ง รั ก ษำเครื่ อ งจั ก ร ยำนพำหนะ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ข อง
หน่วยงำน เพื่อให้สำมำรถใช้งำนตำมควำมต้องกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุดตำมหลักวิชำกำร

2.6 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเกิดควำมร่วมมือหรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร
2.7 ตรวจสอบและควบคุ ม รำยได้ รำยจ่ ำย พั ส ดุ ครุภั ณ ฑ์ แ ละทรัพ ย์ สิ น ของกำร
ประปำต่ำงๆ เพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบที่กำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและตรงเวลำสูงสุด
3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 ตรวจสอบและแนะนำกำรจัดระบบงำนและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนให้
สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อให้ปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
3.2 ก ำกั บ ติ ด ตำมและประเมิ น ผลงำนของเจ้ ำ หน้ ำที่ ในบั งคั บ บั ญ ชำ เพื่ อ ให้ ก ำร
ปฏิบัติงำนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
3.3 ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงและพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับ
บัญชำ ให้มีควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมงำนที่ปฏิบัติ
3.4 พิจำรณำวำงแผนกำรทำงำนและกำรกระจำยอัตรำกำลังของเจ้ำหน้ำที่ในสำนัก
กองหรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบตำมควำมเหมำะสมและศักยภำพของเจ้ำหน้ำที่แต่ละรำย เพื่อให้กำรดำเนินงำน
เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนดได้อย่ำงมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภำพสูงสุด
4. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วำงแผนและประสำนกำรใช้ท รัพยำกรและงบประมำณของหน่วยงำน เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยของหน่วยงำน
4.2 ร่วมหรือวำงแผนและประสำนกิจกรรมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรของสำนัก กองหรือ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ทั้งด้ำนงบประมำณ อำคำรสถำนที่และอุปกรณ์ในกำรทำงำน เพื่อให้กำรทำงำนเกิด
ประสิ ท ธิ ภ ำพคุ้ ม ค่ ำ และบรรลุ เป้ ำ หมำยขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ สั ง กั ด โดยอำจพิ จ ำรณำน ำ
งบประมำณที่ได้รับจัดสรรมำดำเนินกำรและใช้จ่ำยร่วมกัน
4.3 กำกับติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณ ให้เกิดประสิทธิภำพ
ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
คุ ณ สมบั ติ เ ฉพำะส ำหรั บ ต ำแหน่ ง ในฐำนะผู้ อ ำนวยกำรกองหรื อ ผู้ อ ำนวยกำรส่ ว น
(นักบริหำรงำนประปำ ระดับกลำง)
1. มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนประปำ ระดับต้น ข้อ 1
2. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมำแล้วดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงำนด้ำนกำรประปำ
หรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้องมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
2.1 ดำรงตำแหน่ งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้ อำนวยกำรกอง (นัก บริห ำรงำนประปำ
ระดับต้น) หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี หรือ
2.2 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ำหัวหน้ำฝ่ำย (นัก บริหำรงำนประปำ
ระดับต้น) หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี กำหนดเวลำ 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี
สำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนประปำระดับต้น ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
2.3 ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำรพิเศษ หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ
ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 6 ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ควำมรู้ที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
1.1. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริ
ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
1.2. ควำมรู้เรื่องกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรและแผนยุทธศำสตร์
1.3. ควำมรู้เรื่องกำรติดตำมและประเมินผล
1.4. ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร
1.5. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1.6. ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร
1.7. ควำมรู้เรื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมพื้นที่
1.8. ควำมรู้เรื่องกำรทำงบกำรเงินและงบประมำณ
1.9. ควำมรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้ำงและกฎระเบียบพัสดุ
2. ทักษะที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะกำรบริหำรข้อมูล
2.2 ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน
2.4 ทักษะกำรบริหำรโครงกำร
2.5 ทักษะในกำรสื่อสำร กำรนำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู้
2.6 ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน
2.7 ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร
3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน
3.1.4 กำรบริกำรเป็นเลิศ
3.1.5 กำรทำงำนเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจำผู้บริหำร 4 สมรรถนะ
3.2.1 กำรเป็นผู้นำในกำรเปลี่ยนแปลง
3.2.2 ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำ
3.2.3 ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน
3.2.4 กำรคิดเชิงกลยุทธ์
3.3 สมรรถนะประจำสำยงำน
3.3.1 กำรแก้ไชปัญหำและดำเนินกำรเชิงรุก
3.3.2 กำรวำงแผนและกำรจัดกำร
3.3.3 กำรสร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน
3.3.4 ควำมเข้ำใจพื้นที่และกำรเมืองท้องถิ่น
3.3.5 สร้ำงสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น
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ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

ชื่อสายงาน

บริหำรงำนประปำ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักบริหำรงำนประปำ

ระดับตาแหน่ง

ระดับสูง

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับสำนัก ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนำดใหญ่
ที่มีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย กำกับ
แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจ แก้ปัญหำเกี่ยวกับงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ซึ่งลักษณะ
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูงมำกเป็นพิเศษซึ่งจำเป็นต้องปฏิบัติโดยผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์สูง และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติใน
ด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 วำงแผนงำน โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงำน ให้สอดคล้องนโยบำยและแผนกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด
1.2 ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ที่มีควำมหลำกหลำย และควำมยุ่งยำก
ซับซ้อนมำก ให้เป็นไปตำมแผนงำน/โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำร
ดำเนินงำน เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนดไว้
1.3 บริหำรโครงกำรขนำดใหญ่ โดยมีกำรบูรณำกำรแผนงำน กิจกรรม ขั้นตอนสำคัญ
เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนดไว้
2. ด้านบริหารงาน
2.1 กำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน เพื่อเป็น
แนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
2.2 มอบหมำย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจที่หลำกหลำยและเบ็ดเสร็จของหน่วยงำน เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำย
และผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.3 มอบหมำย ตรวจสอบ ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตำมประเมินผล
แก้ปัญหำ และควบคุมกำรบริกำรผู้ใช้น้ำ ขององค์กรปกครองท้องถิ่นขนำดใหญ่และมีควำมซับซ้อนมำก เพื่อ
อำนวยกำรให้กำรดำเนินเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวดเร็ว และตอบสนองควำมต้องกำรสูงสุด
2.4 กำหนด พั ฒ นำ ปรับ ปรุง หรื อแก้ ไขแนวทำง คู่ มื อ กลไก กระบวนกำร หรื อ
มำตรฐำนในกำรปฏิ บั ติ งำนด้ ำนงำนประปำ เพื่ อให้ ก ำรท ำงำนในงำนที่ รับ ผิ ด ชอบเป็ น ไปอย่ ำงถู กต้ อ ง มี
ประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
2.5 ควบคุ ม กำรใช้ บ ำรุ ง รั ก ษำเครื่ อ งจั ก ร ยำนพำหนะ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ข อง
หน่วยงำน เพื่อให้สำมำรถใช้งำนตำมควำมต้องกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุดตำมหลักวิชำกำร

2.6 วินิจฉัย สั่งกำรเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมีควำมซับซ้อนของ
ประเด็นปัญหำ ซึ่งต้องพิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ เพื่อให้
บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.7 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเกิดควำมร่วมมือหรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร
2.8 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำร
และคณะทำงำนต่ำงๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำงๆ ในระดับหน่วยงำนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในฐำนะเป็นผู้มีบทบำทหลัก เพื่อรักษำผลประโยชน์ของรำชกำรและประเทศชำติ
3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงำนและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่มีควำมหลำกหลำยทั้งในเชิง
ปริมำณและคุณภำพให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
3.2 ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
3.3 ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงและพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับ
บัญชำเพื่อให้เกิดควำมสำมำรถ ประสิทธิภำพและสมรรถนะที่เหมำะสมกับงำนที่ปฏิบัติ
3.4 ปรับปรุงหรือหำแนวทำงวิธีกำรใหม่ ๆ หรือกลยุทธ์ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
เพื่อพัฒนำเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติในกำรผลิตผลงำน กำรบริกำร หรือผลกำรดำเนินงำนที่มีคุณภำพที่ดีขึ้น
4. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วำงแผนกำรใช้ ท รัพ ยำกรและงบประมำณของหน่ ว ยงำนที่ ต้ อ งรับ ผิ ด ชอบสู ง
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณในจำนวนที่สูงมำก ให้เกิด
ประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
4.3 วำงแผนและประสำนกิจกรรมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรของสำนัก กองหรือหน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ ทั้งด้ำนงบประมำณ อำคำรสถำนที่และอุปกรณ์ในกำรทำงำน เพื่อให้กำรทำงำนเกิดประสิทธิภำพ
คุ้มค่ำ และบรรลุเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดยอำจพิจำรณำนำงบประมำณที่ได้รับ
จัดสรรมำดำเนินกำรและใช้จ่ำยร่วมกัน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งในฐำนะผู้อำนวยกำรสำนัก (นักบริหำรงำนประปำ ระดับสูง)
1. มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนประปำ ระดับต้น ข้อ 1
2. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงำนด้ำนกำรประปำ หรืองำน
อื่นที่เกี่ยวข้อง มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
2.1 ดำรงตำแหน่ งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้ อำนวยกำรกอง (นักบริห ำรงำนประปำ
ระดับกลำง) หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี หรือ
2.2 ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 8 ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ควำมรู้ที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
1.1. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริ
ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
1.2. ควำมรู้เรื่องกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรและแผนยุทธศำสตร์
1.3. ควำมรู้เรื่องกำรติดตำมและประเมินผล
1.4. ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร
1.5. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1.6. ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร
1.7. ควำมรู้เรื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมพื้นที่
1.8. ควำมรู้เรื่องกำรทำงบกำรเงินและงบประมำณ
1.9. ควำมรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้ำงและกฎระเบียบพัสดุ
2. ทักษะที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะกำรบริหำรข้อมูล
2.2 ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน
2.4 ทักษะกำรบริหำรโครงกำร
2.5 ทักษะในกำรสื่อสำร กำรนำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู้
2.6 ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน
2.7 ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร
3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน
3.1.4 กำรบริกำรเป็นเลิศ
3.1.5 กำรทำงำนเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจำผู้บริหำร 4 สมรรถนะ
3.2.1 กำรเป็นผู้นำในกำรเปลี่ยนแปลง
3.2.2 ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำ
3.2.3 ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน
3.2.4 กำรคิดเชิงกลยุทธ์
3.3 สมรรถนะประจำสำยงำน
3.3.1 กำรแก้ไชปัญหำและดำเนินกำรเชิงรุก
3.3.2 กำรวำงแผนและกำรจัดกำร
3.3.3 กำรสร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน
3.3.4 ควำมเข้ำใจพื้นที่และกำรเมืองท้องถิ่น
3.3.5 สร้ำงสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

สายงาน

บริหำรงำนกำรศึกษำ

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สำยงำนนี้คลุมถึงตำแหน่งต่ำง ๆ ที่ปฏิบัติงำนในกอง สำนักกำรศึกษำหรือในส่วนรำชกำรอื่นที่
กฎหมำยกำหนดสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ
กำรพัฒนำงำนวิชำกำรและระบบสำรสนเทศ กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ กำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำร
กำรเงินและงบประมำณ กำรประสำนงำน กำรกำกับ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล ตลอดจนกำรพัฒนำ
กิจ กรรมเด็ก และเยำวชน กำรส่ง เสริม ท ำนุบ ำรุง ศำสนำ ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ศิ ล ปวัฒ นธรรมและ
ภูมิปัญญำท้องถิ่น รวมถึงเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชำในฐำนะหัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือ ผู้ช่วยหัวหน้ำส่วนรำชกำร
ทำงกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในตำแหน่งหัวหน้ำกอง หั วหน้ำฝ่ำย ผู้อำนวยกำรกองกำรศึกษำ
รองผู้อำนวยกำรสำนักกำรศึกษำ และผู้อำนวยกำรสำนักกำรศึกษำ
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตำแหน่งในสำยงำนนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้
นักบริหำรงำนกำรศึกษำ
ระดับต้น
นักบริหำรงำนกำรศึกษำ
ระดับกลำง
นักบริหำรงำนกำรศึกษำ
ระดับสูง

ก.จ. กำหนดเมื่อ 26 พฤศจิกำยน 2558

ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

ชื่อสายงาน

บริหำรงำนกำรศึกษำ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักบริหำรงำนกำรศึกษำ

ระดับตาแหน่ง

ระดับต้น

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนำดเล็ก หรือ
ในฐำนะหัวหน้ำฝ่ำย ที่มีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำรจัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร
มอบหมำย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจแก้ปัญหำในงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ซึ่งมีลักษณะหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูง และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 ร่วมวำงแผน โครงกำร หรือแผนปฏิบัติงำนด้ำนกำรศึกษำทั้งกำรศึกษำในระบบ
นอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย งำนส่งเสริมกีฬำ นันทนำกำร งำนพัฒ นำกิจกรรมเด็กและเยำวชน
ส่ งเสริม ศำสนำ ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ศิล ปวัฒ นธรรม และภู มิปั ญ ญำท้ องถิ่น เพื่ อพั ฒ นำคุ ณ ภำพเด็ ก
เยำวชน และประชำชนในท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับนโยบำยและแผนกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 ร่วมบูรณำกำรแผนงำน โครงกำร กิจกรรม ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อให้เป็นไป
ตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนด
1.3 ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมแผนงำน โครงกำร หรือ
แผนกำรปฏิบัติงำนกำรศึกษำ ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย
และผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนด
1.4 ร่วมวำงแนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์ และเสนอแนวทำงพัฒนำกำรปฏิบัติงำนหรือ
ระบบงำนของหน่ ว ยงำนด้ ำ นงำนกำรศึ ก ษำที่ สั งกั ด ที่ รับ ผิ ด ชอบ เพื่ อ ปรั บ ปรุ งกระบวนกำรท ำงำนให้ มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ภำยใต้ข้อจำกัดทำงด้ำนงบประมำณ บุคลำกร และเวลำ
2. ด้านบริหารงาน
2.1 จัดระบบงำน และปฏิบัติรำชกำรเกี่ยวกับ กำรจัดกำรศึกษำกำรสงเสริมพัฒ นำ
คุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำใหเปนไปตำมควำมตองกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหลักเกณฑ์
มำตรฐำนที่รัฐกำหนดทั้งกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ กำรศึกษำตำมอัธยำศัย กำรศึกษำเพื่อคน
พิกำร ผูดอยโอกำสและผูมีควำมสำมำรถพิเศษ หน่วยงำน เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ใน
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
2.2 วำงแผนและศึกษำรวบรวมสถิติข้อมูลทำงกำรศึกษำในพื้นที่ เพื่อนำไปกำหนด
นโยบำยด้ำนกำรศึกษำของหน่วยงำนต่อไป
2.3 ควบคุมดูแล นิเทศและ ติดตำมงำนของศูนย์พัฒ นำเด็กเล็ก เพื่ออำนวยกำรให้
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีควำมเจริญก้ำวหน้ำและสำมำรถดำเนินงำนได้ตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
2.4 ควบคุมกำรจัดกิจกรรมทำงด้ำนศำสนำ วัฒนธรรมประเพณี ควำมพอเพียงและ
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับภูมิปัญญำของท้องถิ่น เพื่อสร้ำงให้เกิดองค์ควำมรู้ที่ถูกต้องของประชำชนในพื้นที่

2.5 ริเริ่ม พัฒนำแผนงำนและโครงกำรเชิงรุกในกำรพัฒนำท้องถิ่นและนวัตกรรมที่มี
ควำมจำเป็นเร่งด่วนเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรทำงศึกษำของพื้นที่
2.6 ควบคุมดูแลกำรออกแบบและพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรวำงแผน
ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบให้เป็นมำตรฐำนและมีประสิทธิภำพสูงสุด
2.7 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ให้คำแนะนำและศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
กำรจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนิ น งำน ตัว ชี้วัดตำมเป้ำหมำยเป็นไปอย่ำงถูกต้องและสมบูรณ์ ตรงตำมเวลำที่
กำหนดไว้
2.8 ควบคุมกำรจัดกิจกรรมทำงด้ำนกีฬำให้กับประชำชนได้ออกกำลังกำย เพื่อส่งเสริม
สุขภำพที่ดีของประชำชนในพื้นที่
2.9 นิ เทศกำรศึกษำและตรวจโรงเรียน เพื่ อประเมิน ผลและน ำเสนอกำรปรับปรุง
โรงเรียนและระบบต่ำงๆ ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด
2.10 มอบหมำย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจของหน่วยงำน เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
2.11 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
2.12 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือ หรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร
2.13 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำร
และคณะทำงำนต่ำง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำง ๆ ในฐำนะผู้แทนหน่วยงำน เพื่อรักษำผลประโยชน์
ของรำชกำร
3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3.1 ร่วมจัดระบบงำนและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนให้สอดคล้องกั บภำรกิจ
เพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
3.2 ร่ ว มติ ด ตำมและประเมิ น ผลงำนของเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ในบั ง คั บ บั ญ ชำ เพื่ อ ให้ ก ำร
ปฏิบัติงำนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
3.3 ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงและพัฒ นำกำรปฏิบัติง ำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับ
บัญชำเพื่อให้เกิดควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมกับงำนที่ปฏิบัติ
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 ร่วมวำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของหน่วยงำน เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 ร่วมติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ
ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับคุณวุฒิกำรศึกษำ ดังนี้
1.1 ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือ
ทำงกำรศึ ก ษำ ศึ ก ษำศำสตร์ หรื อ ในสำขำหรื อ ทำงอื่ น ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก ำหนดว่ ำ ใช้ เป็ น
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
1.2 ได้รับปริญญำโทหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือ
ทำงกำรศึ ก ษำ ศึ ก ษำศำสตร์ หรื อ ในสำขำหรื อ ทำงอื่ น ที่ ก .จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก ำหนดว่ ำ ใช้ เป็ น
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
1.3 ได้รับปริญญำเอกหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือ
ทำงกำรศึ ก ษำ ศึ ก ษำศำสตร์ หรื อ ในสำขำหรื อ ทำงอื่ น ที่ ก .จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก ำหนดว่ ำ ใช้ เป็ น
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับตำแหน่งในฐำนะผู้อำนวยกำรกอง (นักบริหำรงำนกำรศึกษำ
ระดับต้น)
2.1 มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับต้น ข้อ 1
2.2 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำย (นักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับต้น)
ตำมข้อ 3 หรื อที่ ก.จ., ก.ท. หรื อ ก.อบต. เที ยบเท่ำ มำแล้ ว ไม่น้ อยกว่ำ 2 ปี โดยจะต้ องปฏิบั ติ งำนด้ำน
กำรศึกษำ หรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้อง มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
3. คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งในฐำนะหัวหน้ำฝ่ำย (นักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับต้น)
3.1 มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนกำรศึกษำระดับต้น ข้อ 1
3.2 ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำร มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี
(2) ประเภททั่วไป ระดับอำวุโส มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี
(3) ประเภททั่วไป ไม่ต่ำกว่ำระดับชำนำญงำน มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 10 ปี
3.3 ปฏิบัติงำนด้ำนกำรศึกษำ หรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้อง มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ควำมรู้ที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
1.1. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริ
ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
1.2. ควำมรู้เรื่องกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรและแผนยุทธศำสตร์
1.3. ควำมรู้เรื่องกำรติดตำมและประเมินผล
1.4. ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร
1.5. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1.6. ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร
1.7. ควำมรู้เรื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมพื้นที่
1.8. ควำมรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.9. ควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรควำมรู้
1.10. ควำมรู้เรื่องสื่อสำรสำธำรณะ
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2. ทักษะที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะกำรบริหำรข้อมูล
2.2 ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน
2.4 ทักษะกำรบริหำรโครงกำร
2.5 ทักษะในกำรสื่อสำร กำรนำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู้
2.6 ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน
2.7 ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร
3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน
3.1.4 กำรบริกำรเป็นเลิศ
3.1.5 กำรทำงำนเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจำผู้บริหำร 4 สมรรถนะ
3.2.1 กำรเป็นผู้นำในกำรเปลี่ยนแปลง
3.2.2 ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำ
3.2.3 ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน
3.2.4 กำรคิดเชิงกลยุทธ์
3.3 สมรรถนะประจำสำยงำน
3.3.1 กำรแก้ไชปัญหำและดำเนินกำรเชิงรุก
3.3.2 กำรวำงแผนและกำรจัดกำร
3.3.3 กำรสร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน
3.3.4 ควำมเข้ำใจพื้นที่และกำรเมืองท้องถิ่น
3.3.5 สร้ำงสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น
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ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

ชื่อสายงาน

บริหำรงำนกำรศึกษำ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักบริหำรงำนกำรศึกษำ

ระดับตาแหน่ง

ระดับกลำง

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตำแหน่ง
หัวหน้ำหน่วยงำนอื่น ที่มีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำรจัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร
มอบหมำย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจแก้ปัญหำในงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ซึ่งมี
ลักษณะหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูง และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 วำงแผน โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรศึกษำ ทั้งกำรศึกษำในระบบ
นอกระบบ กำรศึกษำตำมอัธยำศัย งำนส่งเสริมกีฬำ นันทนำกำร งำนพัฒนำกิจกรรมเด็กและเยำวชน ส่งเสริม
ศำสนำ ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น เพื่อพัฒนำคุณภำพเด็กเยำวชน และ
ประชำชนในท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับนโยบำยและแผนกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 บูรณำกำรแผนงำน โครงกำร กิจกรรมด้ำนกำรศึกษำ เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย
และผลสัมฤทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมที่กำหนด
1.3 ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมแผนงำน โครงกำร หรือ
แผนกำรปฏิ บั ติงำน ตลอดจนประเมิน ผลและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน เพื่ อให้ เป็นไปตำมเป้ำหมำยและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนด
1.4 วำงแนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์ และเสนอแนวทำงพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนหรือ
ระบบงำนของหน่ ว ยงำนด้ ำ นงำนกำรศึ ก ษำที่ สั งกั ด ที่ รับ ผิ ด ชอบ เพื่ อ ปรั บ ปรุ งกระบวนกำรท ำงำนให้ มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ภำยใต้ข้อจำกัดทำงด้ำนงบประมำณ บุคลำกร และเวลำ
1.5 ค้น คว้ำประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับงำนในภำรกิจ
ของหน่ ว ยงำนในภำพรวมเพื่ อ น ำมำปรั บ ปรุ ง ให้ ก ำรปฏิ บั ติ ง ำน ระบบงำน หรื อ กระบวนกำรท ำงำนมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น
2. ด้านบริหารงาน
2.1 จัดระบบงำน และปฏิบัติรำชกำรเกี่ยวกับ กำรจัดกำรศึกษำกำรสงเสริมพัฒ นำ
คุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำใหเปนไปตำมควำมตองกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหลักเกณฑ์
มำตรฐำนที่รัฐกำหนดทั้งกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย กำรศึกษำเพื่อคน
พิกำร ผูดอยโอกำสและผู มีควำมสำมำรถพิเศษ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติ
รำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
2.2 ควบคุมดูแลกำรวำงแผนและศึกษำรวบรวมสถิติข้อมูลทำงกำรศึกษำในพื้นที่ เพื่อ
นำไปกำหนดนโยบำยด้ำนกำรศึกษำของหน่วยงำนต่อไป

2.3 ควบคุมดูแล นิเทศและ ติดตำมงำนของศูนย์พัฒ นำเด็กเล็ก เพื่ออำนวยกำรให้
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีควำมเจริญก้ำวหน้ำและสำมำรถดำเนินงำนได้ตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
2.4 ควบคุมกำรจัดกิจกรรมทำงด้ำนศำสนำ วัฒนธรรมประเพณี ควำมพอเพียงและ
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับภูมิปัญญำของท้องถิ่น เพื่อสร้ำงให้เกิดองค์ควำมรู้ที่ถูกต้องของประชำชนในพื้นที่
2.5 ริเริ่ม พัฒนำแผนงำนและโครงกำรเชิงรุกในกำรพัฒนำท้องถิ่นและนวัตกรรมที่มี
ควำมจำเป็นเร่งด่วนเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรทำงศึกษำของพื้นที่
2.6 ควบคุมดูแลกำรออกแบบและพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรวำงแผน
ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบให้เป็นมำตรฐำนและมีประสิทธิภำพสูงสุด
2.7 ควบคุมกำรจัดกิจกรรมทำงด้ำนกีฬำให้กับประชำชนได้ออกกำลังกำย เพื่อส่งเสริม
สุขภำพที่ดขี องประชำชนในพื้นที่
2.8 นิ เทศกำรศึกษำและตรวจโรงเรียน เพื่ อประเมิน ผลและน ำเสนอกำรปรับปรุง
โรงเรียนและระบบต่ำงๆ ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด
2.9 มอบหมำย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจของหน่วยงำน เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
2.10 กำหนด พั ฒ นำ ปรับ ปรุง หรื อแก้ ไขแนวทำง คู่ มื อ กลไก กระบวนกำร หรื อ
มำตรฐำนในกำรปฏิบั ติงำนด้ำนงำนกำรศึกษำ เพื่อให้กำรทำงำนในงำนที่รับผิดชอบเป็นไปอย่ำงถูกต้อง มี
ประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
2.11 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
2.12 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือ หรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร
2.13 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำร
และคณะทำงำนต่ำง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำง ในฐำนะผู้แทนหน่วยงำนหรือส่วนรำชกำร เพื่อรักษำ
ผลประโยชน์ของรำชกำรและประเทศชำติ
3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงำนและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อให้
กำรปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
3.2 ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
3.3 ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงและพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับ
บัญชำเพื่อให้เกิดควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมกับงำนที่ปฏิบัติ
4. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของหน่วยงำน เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
นโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณ เพื่อให้ เกิดประสิ ทธิภ ำพ
ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
คุ ณ สมบั ติ เ ฉพำะส ำหรั บ ต ำแหน่ ง ในฐำนะผู้ อ ำนวยกำรกองหรื อ ผู้ อ ำนวยกำ รส่ ว น
(นักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับกลำง)
1. มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับต้น ข้อ 1
2. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมำแล้วดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงำนด้ำนกำรศึกษำ
หรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้องมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
2.1 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรกอง (นัก บริหำรงำนกำรศึกษำ
ระดับต้น) หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี หรือ
2.2 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ำหัวหน้ำฝ่ำย (นักบริหำรงำนกำรศึกษำ
ระดับต้ น) หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี กำหนดเวลำ 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี
สำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับต้น ข้อ 1.2 และข้อ 1.3 หรือ
2.3 ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำรพิเศษ หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ
ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 6 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ควำมรู้ที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
1.1. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริ
ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
1.2. ควำมรู้เรื่องกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรและแผนยุทธศำสตร์
1.3. ควำมรู้เรื่องกำรติดตำมและประเมินผล
1.4. ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร
1.5. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1.6. ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร
1.7. ควำมรู้เรื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมพื้นที่
1.8. ควำมรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.9. ควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรควำมรู้
1.10. ควำมรู้เรื่องสื่อสำรสำธำรณะ
2. ทักษะที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะกำรบริหำรข้อมูล
2.2 ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน
2.4 ทักษะกำรบริหำรโครงกำร
2.5 ทักษะในกำรสื่อสำร กำรนำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู้
2.6 ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน
2.7 ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร
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3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน
3.1.4 กำรบริกำรเป็นเลิศ
3.1.5 กำรทำงำนเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจำผู้บริหำร 4 สมรรถนะ
3.2.1 กำรเป็นผู้นำในกำรเปลี่ยนแปลง
3.2.2 ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำ
3.2.3 ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน
3.2.4 กำรคิดเชิงกลยุทธ์
3.3 สมรรถนะประจำสำยงำน
3.3.1 กำรแก้ไชปัญหำและดำเนินกำรเชิงรุก
3.3.2 กำรวำงแผนและกำรจัดกำร
3.3.3 กำรสร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน
3.3.4 ควำมเข้ำใจพื้นที่และกำรเมืองท้องถิ่น
3.3.5 สร้ำงสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น
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ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

ชื่อสายงาน

บริหำรงำนกำรศึกษำ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักบริหำรงำนกำรศึกษำ

ระดับตาแหน่ง

ระดับสูง

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับสำนัก ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนำดใหญ่
ที่มีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย กำกับ
แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำนตัดสินใจ แก้ปัญหำเกี่ยวกับงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะ
หน้ ำ ที่ ค วำมรั บ ผิ ด ชอบ ควำมยำกและคุ ณ ภำพของงำนซั บ ซ้ อ นมำกและสู งมำกเป็ น พิ เศษ โดยปกครอง
ผู้ใต้บังคับบัญชำจำนวนมำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 วำงแผนงำน โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรศึกษำ ทั้งกำรศึกษำใน
ระบบ นอกระบบ กำรศึกษำตำมอัธยำศัย งำนส่ งเสริมกำรกีฬำ นันทนำกำร งำนพั ฒ นำกิจกรรมเด็กและ
เยำวชน ส่งเสริมศำสนำ ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น เพื่อกำหนดเป้ำหมำย
และผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำน ให้สอดคล้องกับนโยบำยและแผนกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด
1.2 บูรณำกำรแผนงำน โครงกำรขนำดใหญ่ กิจกรรม ด้ำนกำรศึกษำ เพื่อให้เป็นไป
ตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมที่กำหนด
1.3 ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ที่มีควำมหลำกหลำย และควำมยุ่งยำก
ซับซ้อนมำก ให้เป็นไปตำมแผนงำน โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำร
ดำเนินงำน เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนด
2. ด้านบริหารงาน
2.1 ก ำหนดกลยุ ท ธ์ ระบบงำน และวิ ธี ก ำรปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ กำรจั ด กำรศึ ก ษำ
กำรสงเสริมพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำให้เปนไปตำมควำมตองกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหลักเกณฑ์มำตรฐำนที่รัฐกำหนดทั้งกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
กำรศึกษำเพื่อคนพิกำร ผู ด อยโอกำสและผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบั ติรำชกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
2.2 ควบคุมดูแล ให้คำแนะนำ และตรวจสอบกำรวิเครำะห์ วิจัยเชิงนโยบำย เพื่อ
ทบทวนสถำนภำพและเสนอแนวทำง มำตรกำรและยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงศักยภำพงำนกำรศึกษำในท้องถิ่น
หรือพื้นที่ที่รับผิดชอบซึ่งมีขนำดใหญ่มำกและมีประชำกร รวมถึงสภำพสังคมและวัฒนธรรมที่หลำยหลำยและ
จำนวนมำก
2.3 ควบคุมดูแล นิเทศและ ติดตำมงำนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในท้องถิ่นหรือพื้นที่ที่
รับผิดชอบซึ่งมีขนำดใหญ่มำกและมีประชำกรรวมถึงสภำพสังคมและวัฒนธรรมที่หลำยหลำยและจำนวนมำก
เพื่ออำนวยกำรให้ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีควำมเจริญก้ำวหน้ำและสำมำรถดำเนินงำนได้ตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้

2.4 ควบคุมกำรจัดกิจกรรมทำงด้ ำนศำสนำ วัฒนธรรมประเพณี ควำมพอเพียงและ
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับภูมิปัญญำของท้องถิ่นในท้องถิ่นหรือพื้นที่ที่รับผิดชอบซึ่งมีขนำดใหญ่มำกและมีประชำกร
รวมถึงสภำพสั งคมและวัฒ นธรรมที่ห ลำยหลำยและจำนวนมำก เพื่ อสร้ำงให้ เกิดองค์ควำมรู้ที่ถูกต้องของ
ประชำชนในพื้นที่
2.5 นิเทศกำรศึกษำและตรวจโรงเรียนในพื้นที่ซึ่งมีควำมซับซ้อนสูง เพื่อประเมินผล
และนำเสนอกำรปรับปรุงโรงเรียนและระบบต่ำงๆ ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด
2.6 ริเริ่ม พัฒนำแผนงำนและโครงกำรเชิงรุกในกำรพัฒนำด้ำนงำนศึกษำท้องถิ่น งำน
สั งคมสงเครำะห์ งำนสั น ทนำกำร งำนกี ฬ ำ งำนลู ก เสื อ และยุ ว กำชำด เพื่ อ ตอบสนองควำมต้ อ งกำรทำง
เศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ และประเทศ
2.7 ควบคุมดูแลกำรออกแบบและพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรวำงแผน
ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบให้เป็นมำตรฐำนและมีประสิทธิภำพสูงสุด
2.8 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ให้คำแนะนำและศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
กำรจั ดทำรำยงำนผลกำรดำเนิ น งำนตัวชี้วัดตำมเป้ำหมำยเป็นไปอย่ำงถูกต้องและสมบูรณ์ ตรงตำมเวลำที่
กำหนดไว้
2.9 มอบหมำย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจที่หลำกหลำยและเบ็ดเสร็จของหน่วยงำน เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำย
และผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
2.10 วินิจฉัย สั่งกำร เรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมีควำมซับซ้อนของ
ประเด็น ปั ญ หำ ซึ่งต้องพิจ ำรณำอนุ มัติ อนุ ญ ำต กำรดำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมภำรกิจที่ห น่ วยงำนรับผิ ดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
2.11 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อควำมร่วมมือ หรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร
2.12 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำร
และคณะทำงำนต่ำง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำง ในฐำนะเป็นผู้มีบทบำทหลัก เพื่อรักษำผลประโยชน์
ของรำชกำรและประเทศชำติ
3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงำนและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่มีควำมหลำกหลำยทั้งในเชิง
ปริมำณและคุณภำพให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
3.2 ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
3.3 ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงและพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับ
บัญชำเพื่อให้เกิดควำมสำมำรถ ประสิทธิภำพและสมรรถนะที่เหมำะสมกับงำนที่ปฏิบัติ
3.4 ปรับปรุงหรือหำแนวทำงวิธีกำรใหม่ ๆ หรือกลยุทธ์ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
เพื่อพัฒนำเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติในกำรผลิตผลงำน กำรบริกำร หรือผลกำรดำเนินงำนที่มีคุณภำพที่ดีขึ้น

4. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วำงแผนกำรใช้ ท รัพ ยำกรและงบประมำณของหน่ ว ยงำนที่ ต้ อ งรับ ผิ ด ชอบสู ง
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 ติ ด ตำม ตรวจสอบกำรใช้ ท รัพ ยำกรและงบประมำณจ ำนวนมำก เพื่ อ ให้ เกิ ด
ประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งในฐำนะผู้อำนวยกำรสำนัก (นักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับสูง
1. มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับต้น ข้อ 1
2. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงำนด้ำนกำรศึกษำหรืองำน
อื่นที่เกี่ยวข้อง มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
2.1 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรกอง (นักบริหำรงำนกำรศึกษำ
ระดับกลำง) หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี หรือ
2.2 ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 8 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ควำมรู้ที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
1.1. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริ
ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
1.2. ควำมรู้เรื่องกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรและแผนยุทธศำสตร์
1.3. ควำมรู้เรื่องกำรติดตำมและประเมินผล
1.4. ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร
1.5. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1.6. ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร
1.7. ควำมรู้เรื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมพื้นที่
1.8. ควำมรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.9. ควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรควำมรู้
1.10. ควำมรู้เรื่องสื่อสำรสำธำรณะ
2. ทักษะที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะกำรบริหำรข้อมูล
2.2 ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน
2.4 ทักษะกำรบริหำรโครงกำร
2.5 ทักษะในกำรสื่อสำร กำรนำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู้
2.6 ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน
2.7 ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร
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3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน
3.1.4 กำรบริกำรเป็นเลิศ
3.1.5 กำรทำงำนเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจำผู้บริหำร 4 สมรรถนะ
3.2.1 กำรเป็นผู้นำในกำรเปลี่ยนแปลง
3.2.2 ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำ
3.2.3 ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน
3.2.4 กำรคิดเชิงกลยุทธ์
3.3 สมรรถนะประจำสำยงำน
3.3.1 กำรแก้ไชปัญหำและดำเนินกำรเชิงรุก
3.3.2 กำรวำงแผนและกำรจัดกำร
3.3.3 กำรสร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน
3.3.4 ควำมเข้ำใจพื้นที่และกำรเมืองท้องถิ่น
3.3.5 สร้ำงสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

สายงาน

บริหำรงำนช่ำงสุขำภิบำล

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สำยงำนนี้คลุมถึงตำแหน่งต่ำงๆ ที่ปฏิบัติงำนทำงด้ำนบริหำรงำนช่ำงสุขำภิบำล ซึ่งมีลักษณะ
งำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรวำงโครงกำร กำรรวบรวม และวิเครำะห์ข้ อมูลเพื่อใช้ในกำรออกแบบและคำนวณด้ำน
วิศวกรรมสุขำภิบำล กำรควบคุม กำรก่อสร้ำง บำรุง รักษำ ซ่อมแซม และติดตำมผลวิจัยทำงด้ำนวิศวกรรม
สุขำภิบำล ควบคุม กำรวำงระบบ ปรับปรุงระบบระบำยน้ำ กำจัดน้ำเสียและจัด กำรสิ่งแวดล้อมทั่วไปรวมถึง
เหตุสำคัญอื่นๆ ซึ่งจะทำให้สภำวะแวดล้ อมในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพิษ กำรประเมินรำคำ ตรวจ
รับงำนงวดเพื่อเบิกจ่ำยให้บริกำรตรวจสอบและเป็นที่ปรึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบงำนช่ำง
สุขำภิบำล และบริกำรงำนทั่วไปของหน่วยงำน ซึ่งตำแหน่งต่ำงๆ เหล่ำนี้ มีลักษณะขนำดหรืออยู่ในประเภท
ตำมที่กำหนดไว้สำหรับผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิชำชีพวิศวกรรมและปฏิบัติ
หน้ ำที่อื่น ที่เกี่ย วข้องในกำรบริห ำรงำนช่ำงสุ ขำภิ บำล ซึ่งจำเป็น ต้องให้ ผู้ มีค วำมรู้ควำมช ำนำญในวิช ำช่ำง
สุขำภิบำล วิชำกำรทำงวิศวกรรมสุขำภิบำลหรือประกอบอำชีพวิศวกรรม ควบคุมสำขำวิศวกรรมสุขำภิบำล
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตำแหน่งในสำยงำนนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้
นักบริหำรงำนช่ำงสุขำภิบำล
ระดับต้น
นักบริหำรงำนช่ำงสุขำภิบำล
ระดับกลำง
นักบริหำรงำนช่ำงสุขำภิบำล
ระดับสูง

ก.จ. กำหนดเมื่อ 26 พฤศจิกำยน 2558

ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

ชื่อสายงาน

บริหำรงำนช่ำงสุขำภิบำล

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักบริหำรงำนช่ำงสุขำภิบำล

ระดับตาแหน่ง

ระดับต้น

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับกองหรือตำแหน่งหั วหน้ำ ฝ่ ำย ที่มีลั กษณะงำน
เกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
ประเมินผลงำน ตัดสินใจ แก้ปัญหำในงำนสิ่งแวดล้อมและงำนสุขำภิบำลของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ซึ่งลักษณะ
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูงมำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย โดยมีลัก ษณะงำน
ที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 ร่ ว มวำงแผนงำน โครงกำร หรื อ แผนกำรปฏิ บั ติ ง ำน รวมทั้ ง เป้ ำ หมำยและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนด้ำนงำนสิ่งแวดล้อมและงำนสุขำภิบำล งำนระบบระบำยน้ำ งำนจัดกำรสิ่งแวดล้อมหรือ
งำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแบบแผนในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
สูงสุด
1.2 ร่วมติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมแผนงำน/โครงกำร
หรือแผนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำรดำเนินงำน เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนดไว้
1.3 วำงแนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์ และเสนอแนวทำงพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนหรือ
ระบบงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบเพื่อปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ภำยใต้ข้อจำกัด
ทำงด้ำนงบประมำณ บุคลำกร และเวลำ
1.4 ค้น คว้ำประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนในภำรกิจ
ของหน่วยงำนในภำพรวมเพื่อนำมำปรับปรุงให้กำรปฏิบัติงำน ระบบงำน หรือกระบวนกำรทำงำนมีประสิทธิภำพมำก
ขึ้น
2. ด้านการบริหารงาน
2.1 จัดระบบงำน และวิธีกำรปฏิ บัติรำชกำรของหน่ว ยงำน เพื่อเป็ นแนวทำงกำร
ปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
2.2 มอบหมำย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจของหน่วยงำน เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.3 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.4 ศึกษำ วิเครำะห์ ทำควำมเห็น สรุปรำยงำนและให้แนวทำงงำนวิจัยเกี่ยวกับด้ำน
งำนวิศวกรรมสุขำภิบำลหรือช่ำงสุขำภิบำล เช่น กิจกำรประปำที่มีกำลังผลิตสูง ระบบกำรกำจัดสิ่งปฏิกูลที่เป็น
ของแข็งหรือของเหลว เป็นต้น เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำรูปแบบ กระบวนกำรหรือวิธีก ำรเชิงวิชำกำรที่เหมำะสม
เป็นมำตรฐำนและเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ที่รับผิดชอบ

2.5 มอบหมำย ตรวจสอบ ติ ดตำม ให้ คำแนะนำ ปรับ ปรุงแก้ไข และควบคุม กำร
จัดกำรสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบกำรหรือประชำชน เช่นกำรจัดกำรกับระบบกำรกำจัดสิ่งปฏิกูลที่เป็นของแข็ง
หรือของเหลวสำหรับ บริเวณที่ พักอำศัยหรือสำหรับชุมชนหนำแน่น กำรจัดระบบกำรกำจัดสิ่ งปฏิกูล ที่เป็น
ของแข็ง ของเหลว ก๊ำซไอ เขม่ำควัน รังสี หรือ ฝุ่น สำหรับโรงงำนอุตสำหกรรมที่เป็นสำเหตุให้เกิดอันตรำยแก่
สุขภำพและอนำมัยของคนในท้องถิ่น เพื่อคุ้มครองให้ประชำชนในพื้นที่มีสุขภำวะที่ดี ไม่มีควำมเสียหำยแก่
ทรัพย์สิน หรือมีเหตุรำคำญในชุมชนทั้งทำงตรงและทำงอ้อม
2.6 มอบหมำย ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแลกำร
สำรวจออกแบบวิเครำะห์ข้อมูลทำงวิศวกรรมสุขำภิบำลที่เกี่ยวกับกำรระบบประปำ ระบบระบำยน้ำโสโครก
ระบบน้ำทิ้ง ระบบน้ำร้อนหรือระบบกำรใช้น้ำ หมุนเวียนสำหรับอำคำรชุด อำคำรพำณิชย์ สถำนบริกำรหรือ
โรงงำนอุตสำหกรรม เป็นต้น เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมมำตรฐำนและมีประสิทธิภำพสูงสุด
2.7 ควบคุ ม กำรใช้ บ ำรุ ง รั ก ษำเครื่ อ งจั ก ร ยำนพำหนะ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ข อง
หน่วยงำนวิศวกรรมหรือช่ำงสุขำภิบำล เพื่อให้สำมำรถใช้งำนตำมควำมต้องกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
ตำมหลักวิชำกำร
2.8 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเกิดควำมร่วมมือหรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร
2.9 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำร
และคณะทำงำนต่ำงๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำงๆ ในฐำนะผู้แทนหน่วยงำนหรือส่วนรำชกำร เพื่อรักษำ
ผลประโยชน์ของรำชกำรและประเทศชำติ
3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงำนและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อให้
ปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
3.2 ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
3.3 ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงและพัฒ นำกำรปฏิ บัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับ
บัญชำ ให้มีควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมงำนที่ปฏิบัติ
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของหน่วยงำน เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
นโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยของส่วนรำชกำร
4.2 ร่ว มหรื อวำงแผนและประสำนกิจ กรรมให้ มี กำรใช้ ท รัพ ยำกรของหน่ ว ยงำนที่
รับผิดชอบ ทั้งด้ำนงบประมำณ อำคำรสถำนที่และอุปกรณ์ในกำรทำงำน เพื่อให้กำรทำงำนเกิดประสิทธิภำพ
คุ้มค่ำ และบรรลุเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดยอำจพิจำรณำนำงบประมำณที่ได้รับ
จัดสรรมำดำเนินกำรและใช้จ่ำยร่วมกัน
4.3 ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณ ให้เกิดประสิทธิภำพ ควำม
คุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับคุณวุฒิกำรศึกษำ ดังนี้
1.1 ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือ
ทำงวิศวกรรมศำสตร์ หรือในสำขำวิชำหรือทำงอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะ
สำหรับตำแหน่งนี้ได้
1.2 ได้รับปริญญำโทหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือ
ทำงวิศวกรรมศำสตร์ หรือในสำขำวิชำหรือทำงอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะ
สำหรับตำแหน่งนี้ได้
1.3 ได้รับปริญญำเอกหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือ
ทำงวิศวกรรมศำสตร์ หรือในสำขำวิชำหรือทำงอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะ
สำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. คุณสมบั ติเฉพำะสำหรับตำแหน่ งในฐำนะผู้อำนวยกำรกอง (นักบริหำรงำนช่ำงสุ ขำภิบำล
ระดับต้น)
2.1 มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนช่ำงสุขำภิบำล ระดับต้น ข้อ 1
2.2 ดำรงตำแหน่ งหรือเคยดำรงต ำแหน่งหั วหน้ำฝ่ ำย (นัก บริหำรงำนช่ำงสุ ขำภิบำล
ระดับต้น) ตำมข้อ 3 หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติ งำน
ด้ำนช่ำงสุขำภิบำลหรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้อง มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
3. คุณ สมบั ติเฉพำะส ำหรับตำแหน่งในฐำนะหั วหน้ำฝ่ำย (นัก บริห ำรงำนช่ำงสุ ขำภิบำล
ระดับต้น)
3.1 มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนช่ำงสุขำภิบำลระดับต้น ข้อ 1
3.2 ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำร มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี
(2) ประเภททั่วไป ระดับอำวุโส มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี
(3) ประเภททั่วไป ไม่ต่ำกว่ำระดับชำนำญงำน มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 10 ปี
3.3 ปฏิบัติงำนด้ำนช่ำงสุขำภิบำล หรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้อง มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ควำมรู้ที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
1.1. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริ
ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
ระดับ 1
1.2. ควำมรู้เรื่องกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรและแผนยุทธศำสตร์
ระดับ 2
1.3. ควำมรู้เรื่องกำรติดตำมและประเมินผล
ระดับ 2
1.4. ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร
ระดับ 2
1.5. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ระดับ 2
1.6. ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร
ระดับ 2
1.7. ควำมรู้เรื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมพื้นที่
ระดับ 2
1.8. ควำมรู้เรื่องกำรวิเครำะห์ผลกระทบต่ำงๆ เช่นกำรประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA),กำรประเมินผลกระทบทำงสุขภำพ(HIA)ฯลฯ
ระดับ 2
1.9. ควำมรู้เรื่องสื่อสำรสำธำรณะ
ระดับ 1

2. ทักษะที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะกำรบริหำรข้อมูล
2.2 ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน
2.4 ทักษะกำรบริหำรโครงกำร
2.5 ทักษะในกำรสื่อสำร กำรนำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู้
2.6 ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน
2.7 ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร
3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน
3.1.4 กำรบริกำรเป็นเลิศ
3.1.5 กำรทำงำนเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจำผู้บริหำร 4 สมรรถนะ
3.2.1 กำรเป็นผู้นำในกำรเปลี่ยนแปลง
3.2.2 ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำ
3.2.3 ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน
3.2.4 กำรคิดเชิงกลยุทธ์
3.3 สมรรถนะประจำสำยงำน
3.3.1 กำรแก้ไชปัญหำและดำเนินกำรเชิงรุก
3.3.2 กำรวำงแผนและกำรจัดกำร
3.3.3 กำรสร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน
3.3.4 ควำมเข้ำใจพื้นที่และกำรเมืองท้องถิ่น
3.3.5 สร้ำงสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น
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ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

ชื่อสายงาน

บริหำรงำนช่ำงสุขำภิบำล

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักบริหำรงำนช่ำงสุขำภิบำล

ระดับตาแหน่ง

ระดับกลำง

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับกอง หรือตำแหน่งหัวหน้ำหน่วยงำนอื่นที่ เทียบเท่ำ
กอง ซึ่งมีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย
กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจ แก้ปั ญหำในงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ซึ่งลักษณะ
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูงมำกเป็นพิเศษ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย โดยมี
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 วำงแผนงำน โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงำนด้ำนงำนสิ่งแวดล้อมและงำนสุขำภิบำล งำนระบบระบำยน้ำ งำนจัดกำรสิ่งแวดล้อมหรือ งำนที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแบบแผนในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
1.2 ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมแผนงำน โครงกำร หรือ
แผนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำรดำเนินงำน เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงำนตำมที่กำหนดไว้
1.3 วำงแนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์ และเสนอแนวทำงพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนหรือ
ระบบงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบเพื่อปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ภำยใต้ข้อจำกัด
ทำงด้ำนงบประมำณ บุคลำกร และเวลำ
1.4 ค้นคว้ำประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนในภำรกิจของ
หน่วยงำนในภำพรวมเพื่อนำมำปรับปรุงให้กำรปฏิบัติงำน ระบบงำน หรือกระบวนกำรทำงำนมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
2. ด้านบริหารงาน
2.1 จัดระบบงำน และวิธีกำรปฏิ บัติรำชกำรของหน่ว ยงำน เพื่อเป็ นแนวทำงกำร
ปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
2.2 มอบหมำย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจของหน่วยงำน เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.3 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.4 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำร
และคณะทำงำนต่ำงๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำงๆ ในระดับหน่วยงำนหรือองค์กรทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ในฐำนะผู้แทนหน่วยงำนหรือส่วนรำชกำร เพื่อรักษำผลประโยชน์ของรำชกำรและประเทศชำติ
2.5 ศึกษำ วิเครำะห์ ทำควำมเห็น สรุปรำยงำนและให้แนวทำงงำนวิจัยเกี่ยวกับด้ำน
งำนวิศวกรรมสุขำภิบำลหรือช่ำงสุขำภิบำล เช่น กิจกำรประปำที่มีกำลังผลิตสูง ระบบกำรกำจัดสิ่งปฏิกูลที่เป็น
ของแข็งหรือของเหลว เป็นต้น เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำรูปแบบ กระบวนกำรหรือวิธีกำรเชิงวิชำกำรที่เหมำะสม
เป็นมำตรฐำนและเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ที่รับผิดชอบ

2.6 มอบหมำย ตรวจสอบ ติ ดตำม ให้ คำแนะนำ ปรับ ปรุงแก้ไข และควบคุม กำร
จัดกำรสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบกำรหรือประชำชน เช่น กำรจัดกำรกับระบบกำรกำจัดสิ่งปฏิกูลที่เป็นของแข็ง
หรือของเหลวสำหรับ บริเวณที่พักอำศัยหรือสำหรับชุมชนหนำแน่น กำรจัดระบบกำรกำจัดสิ่ งปฏิกูล ที่เป็น
ของแข็ง ของเหลว ก๊ำซไอ เขม่ำควัน รังสี หรือ ฝุ่น สำหรับโรงงำนอุตสำหกรรมที่เป็นสำเหตุให้เกิดอันตรำยแก่
สุขภำพและอนำมัยของคนในท้องถิ่น เพื่อคุ้มครองให้ประชำชนในพื้นที่มีสุขภำวะที่ดี ไม่มีควำมเสียหำยแก่
ทรัพย์สิน หรือมีเหตุรำคำญในชุมชนทั้งทำงตรงและทำงอ้อม
2.7 มอบหมำย ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแลกำร
สำรวจออกแบบวิเครำะห์ข้อมูลทำงวิศวกรรมสุขำภิบำลที่เกี่ยวกับกำรระบบประปำ ระบบระบำยน้ำโสโครก
ระบบน้ำทิ้ง ระบบน้ำร้อนหรือระบบกำรใช้น้ำ หมุนเวียนสำหรับอำคำรชุด อำคำรพำณิชย์ สถำนบริกำรหรือ
โรงงำนอุตสำหกรรม เป็นต้น เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมมำตรฐำนและมีประสิทธิภำพสูงสุด
2.8 ควบคุมกำรใช้บำรุงรักษำเครื่องจักร ยำนพำหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ของหน่วยงำน
วิศวกรรมหรือช่ำงสุขำภิบำล เพื่อให้สำมำรถใช้งำนตำมควำมต้องกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุดตำมหลักวิชำกำร
2.9 กำหนด พั ฒ นำ ปรับ ปรุง หรื อแก้ ไขแนวทำง คู่ มื อ กลไก กระบวนกำร หรื อ
มำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนด้ำนงำนช่ำงสุขำภิบำล งำนวิศวกรรมสุขำภิบำล หรืองำนระบบระบำยน้ำ เพื่อให้
กำรทำงำนในงำนที่รับผิดชอบเป็นไปอย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
2.10 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเกิดควำมร่วมมือหรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร
2.11 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำร
และคณะทำงำนต่ำงๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำงๆ ในฐำนะผู้แทนหน่วยงำนหรือส่วนรำชกำร เพื่อรักษำ
ผลประโยชน์ของรำชกำรและประเทศชำติ
3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงำนและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อให้
ปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
3.2 ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
3.3 ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงและพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับ
บัญชำ ให้มีควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมงำนที่ปฏิบัติ
4. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของหน่วยงำน เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
นโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยของส่วนรำชกำร
4.2 วำงแผนและประสำนกิจกรรมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรของสำนัก กองหรือหน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ ทั้งด้ำนงบประมำณ อำคำรสถำนที่และอุปกรณ์ในกำรทำงำน เพื่อให้กำรทำงำนเกิดประสิทธิภำพ
คุ้มค่ำ และบรรลุเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดยอำจพิจำรณำนำงบประมำณที่ได้รับ
จัดสรรมำดำเนินกำรและใช้จ่ำยร่วมกัน
4.3 ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณ ให้เกิดประสิทธิภำพ ควำม
คุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
คุ ณ สมบั ติ เ ฉพำะส ำหรั บ ต ำแหน่ ง ในฐำนะผู้ อ ำนวยกำรกองหรื อ ผู้ อ ำนวยกำรส่ ว น
(นักบริหำรงำนช่ำงสุขำภิบำล ระดับกลำง)
1. มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนช่ำงสุขำภิบำล ระดับต้น ข้อ 1
2. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมำแล้วดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงำนด้ำนช่ำงสุขำภิบำล
หรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้องมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
2.1 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรกอง (นักบริหำรงำนช่ำงสุขำภิบำล
ระดับต้น) หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี หรือ
2.2 ด ำรงต ำแหน่ งหรื อเคยด ำรงต ำแหน่ งไม่ ต่ ำกว่ ำหั วหน้ ำฝ่ ำย (นั ก บริ หำรงำนช่ ำง
สุขำภิบำล ระดับต้น) หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี กำหนดเวลำ 4 ปี ให้ลดเป็น 3
ปี สำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนช่ำงสุขำภิบำลระดับต้น ข้อ 1.2 และข้อ 1.3 หรือ
2.3 ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำรพิเศษ หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ
ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 6 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ควำมรู้ที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
1.1. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริ
ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
ระดับ 2
1.2. ควำมรู้เรื่องกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรและแผนยุทธศำสตร์
ระดับ 3
1.3. ควำมรู้เรื่องกำรติดตำมและประเมินผล
ระดับ 3
1.4. ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร
ระดับ 3
1.5. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ระดับ 3
1.6. ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร
ระดับ 3
1.7. ควำมรู้เรื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมพื้นที่
ระดับ 3
1.8. ควำมรู้เรื่องกำรวิเครำะห์ผลกระทบต่ำงๆ เช่นกำรประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA),กำรประเมินผลกระทบทำงสุขภำพ(HIA)ฯลฯ
ระดับ 3
1.9. ควำมรู้เรื่องสื่อสำรสำธำรณะ
ระดับ 2
2. ทักษะที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะกำรบริหำรข้อมูล
ระดับ 2
2.2 ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 2
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน
ระดับ 3
2.4 ทักษะกำรบริหำรโครงกำร
ระดับ 3
2.5 ทักษะในกำรสื่อสำร กำรนำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู้
ระดับ 2
2.6 ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน
ระดับ 2
2.7 ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร
ระดับ 3

3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน
3.1.4 กำรบริกำรเป็นเลิศ
3.1.5 กำรทำงำนเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจำผู้บริหำร 4 สมรรถนะ
3.2.1 กำรเป็นผู้นำในกำรเปลี่ยนแปลง
3.2.2 ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำ
3.2.3 ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน
3.2.4 กำรคิดเชิงกลยุทธ์
3.3 สมรรถนะประจำสำยงำน
3.3.1 กำรแก้ไชปัญหำและดำเนินกำรเชิงรุก
3.3.2 กำรวำงแผนและกำรจัดกำร
3.3.3 กำรสร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน
3.3.4 ควำมเข้ำใจพื้นที่และกำรเมืองท้องถิ่น
3.3.5 สร้ำงสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น
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ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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ระดับ 2
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ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3

ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

ชื่อสายงาน

บริหำรงำนช่ำงสุขำภิบำล

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักบริหำรงำนช่ำงสุขำภิบำล

ระดับตาแหน่ง

ระดับสูง

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับสำนัก ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนำดใหญ่
ที่มีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย กำกับ
แนะน ำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจ แก้ปัญหำเกี่ยวกับงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ซึ่งลักษณะ
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูงมำกเป็นพิเศษซึ่งจำเป็นต้องปฏิบัติโดยผู้ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์สูง และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติใน
ด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 วำงแผนงำน โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงำน ให้สอดคล้องนโยบำยและแผนกลยุทธ์ของส่วนรำชกำรที่สังกัด
1.2 ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ที่มีควำมหลำกหลำย และควำมยุ่งยำก
ซับซ้อนมำก ให้เป็นไปตำมแผนงำน/โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำร
ดำเนินงำน เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนดไว้
1.3 บริหำรโครงกำรขนำดใหญ่ โดยมีกำรบูรณำกำรแผนงำน กิจกรรม ขั้นตอนสำคัญ
เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนดไว้
1.4 ค้นคว้ำประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนในภำรกิจของ
หน่วยงำนในภำพรวมเพื่อนำมำปรับปรุงให้กำรปฏิบัติงำน ระบบงำน หรือกระบวนกำรทำงำนมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
2. ด้านบริหารงาน
2.1 กำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน เพื่อเป็นแนว
ทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
2.2 มอบหมำย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจที่หลำกหลำยและเบ็ดเสร็จของหน่วยงำน เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำย
และผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.3 มอบหมำย ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแลกำร
ออกแบบและวำงระบบกำรจัดกำรด้ำนวิศวกรรมหรือช่ำงสุขำภิบำลในท้องถิ่นขนำดใหญ่และมีควำมซับซ้อน
มำกทั้งเชิงควำมหลำกหลำยและจำนวนประชำกร เพื่อให้ได้ผลผลิตตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
2.4 ศึกษำ วิเครำะห์ ทำควำมเห็น สรุปรำยงำนและให้แนวทำงงำนวิจัยเกี่ยวกับด้ำน
งำนวิศวกรรมสุขำภิบำลหรือช่ำงสุขำภิบำล เช่น กิจกำรประปำที่มีกำลังผลิตสูง ระบบกำรกำจัดสิ่ งปฏิกูลที่เป็น
ของแข็งหรือของเหลว เป็นต้น เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำรูปแบบ กระบวนกำรหรือวิธีกำรเชิงวิชำกำรที่เหมำะสม
เป็นมำตรฐำนและเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ที่รับผิดชอบ

2.5 มอบหมำย ตรวจสอบ ติ ดตำม ให้ คำแนะนำ ปรับ ปรุงแก้ไข และควบคุม กำร
จัดกำรสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบกำรหรือประชำชนในท้องถิ่นขนำดใหญ่และมีควำมซับซ้อนมำกทั้งเชิงควำม
หลำกหลำยและจำนวนประชำกร เช่น กำรจัดกำรกับระบบกำรกำจัดสิ่งปฏิกูล ที่เป็นของแข็งหรือของเหลว
สำหรับบริเวณที่พักอำศัยหรือสำหรับชุมชนหนำแน่น กำรจัดระบบกำรกำจัดสิ่งปฏิกูลที่เป็นของแข็ง ของเหลว
ก๊ำซไอ เขม่ำควัน รังสี หรือ ฝุ่น สำหรับโรงงำนอุตสำหกรรมที่เป็นสำเหตุให้เกิดอันตรำยแก่สุขภำพและอนำมัย
ของคนในท้องถิ่น เพื่อคุ้มครองให้ประชำชนในพื้นที่มีสุขภำวะที่ดี ไม่มีควำมเสียหำยแก่ทรัพย์สิน หรือมีเหตุ
รำคำญในชุมชนทั้งทำงตรงและทำงอ้อม
2.6 มอบหมำย ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแลกำร
สำรวจออกแบบวิเครำะห์ข้อมูลทำงวิศวกรรมสุขำภิบำลในท้องถิ่นขนำดใหญ่และมีควำมซับซ้อนมำกที่เกี่ยวกับ
กำรระบบประปำ ระบบระบำยน้ำโสโครก ระบบน้ำทิ้ง ระบบน้ำร้อนหรือระบบกำรใช้น้ำ หมุนเวียนสำหรับ
อำคำรชุด อำคำรพำณิชย์ สถำนบริกำรหรือโรงงำนอุ ตสำหกรรม เป็นต้น เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปอย่ำง
ถูกต้องตำมมำตรฐำนและมีประสิทธิภำพสูงสุด
2.7 ควบคุ ม กำรใช้ บ ำรุ ง รั ก ษำเครื่ อ งจั ก ร ยำนพำหนะ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ข อง
หน่วยงำนวิศวกรรมหรือช่ำงสุขำภิบำล เพื่อให้สำมำรถใช้งำนตำมควำมต้องกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
ตำมหลักวิชำกำร
2.8 กำหนด พั ฒ นำ ปรับ ปรุง หรื อแก้ ไขแนวทำง คู่ มื อ กลไก กระบวนกำร หรื อ
มำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนด้ำนงำนช่ำงสุขำภิบำล งำนวิศวกรรมสุขำภิบำล หรืองำนระบบระบำยน้ำ เพื่อให้
กำรทำงำนในงำนที่รับผิดชอบเป็นไปอย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
2.9 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.10 วินิจ ฉัย สั่งกำรเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมีควำมซับซ้อนของ
ประเด็นปัญหำ ซึ่งต้องพิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ เพื่อให้
บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.11 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเกิดควำมร่วมมือหรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร
2.12 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำร
และคณะทำงำนต่ำงๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำงๆ ในระดับหน่วยงำนหรือองค์กรทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ในฐำนะเป็นผู้มีบทบำทหลัก เพื่อรักษำผลประโยชน์ของรำชกำรและประเทศชำติ
3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงำนและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่มีควำมหลำกหลำยทั้งในเชิง
ปริมำณและคุณภำพให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อให้ปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
3.2 ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
3.3 ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงและพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับ
บัญชำ ให้มีควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมงำนที่ปฏิบัติ
3.4 ปรับปรุงหรือหำแนวทำงวิธีกำรใหม่ๆ หรือกลยุทธ์ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลใน
กำรพัฒนำ กระตุ้น เร่งเร้ำเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติในกำรผลิตผลงำน กำรบริกำร หรือผลกำรดำเนินงำนที่มีคุณภำพที่ดีขึ้น

4. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วำงแผนกำรใช้ ท รัพ ยำกรและงบประมำณของหน่ ว ยงำนที่ ต้ อ งรับ ผิ ด ชอบสู ง
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยของส่วนรำชกำร
4.2 วำงแผนและประสำนกิจกรรมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรของสำนัก กองหรือหน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ ทั้งด้ำนงบประมำณ อำคำรสถำนที่และอุปกรณ์ในกำรทำงำน เพื่อให้กำรทำงำนเกิดประสิทธิภำพ
คุ้มค่ำ และบรรลุเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดยอำจพิจำรณำนำงบประมำณที่ได้รับ
จัดสรรมำดำเนินกำรและใช้จ่ำยร่วมกัน
4.3 ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณในจำนวนที่สูงมำก ให้เกิด
ประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งในฐำนะผู้อำนวยกำรสำนัก (นักบริหำรงำนช่ำงสุขำภิบำล ระดับสูง)
1. มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนช่ำงสุขำภิบำล ระดับต้น ข้อ 1
2. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงำนด้ำนกำรช่ำงสุขำภิบำล
หรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้อง มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
2.1 ด ำรงต ำแหน่ ง หรื อ เคยด ำรงต ำแหน่ ง ผู้ อ ำนวยกำรกอง (นั ก บริ ห ำรงำนช่ ำ ง
สุขำภิบำล ระดับกลำง) หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี หรือ
2.2 ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 8 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ควำมรู้ที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
1.1. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริ
ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
ระดับ 3
1.2. ควำมรู้เรื่องกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรและแผนยุทธศำสตร์
ระดับ 3
1.3. ควำมรู้เรื่องกำรติดตำมและประเมินผล
ระดับ 3
1.4. ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร
ระดับ 3
1.5. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ระดับ 3
1.6. ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร
ระดับ 4
1.7. ควำมรู้เรื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมพื้นที่
ระดับ 3
1.8. ควำมรู้เรื่องกำรวิเครำะห์ผลกระทบต่ำงๆ เช่นกำรประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA),กำรประเมินผลกระทบทำงสุขภำพ(HIA)ฯลฯ
ระดับ 3
1.9. ควำมรู้เรื่องสื่อสำรสำธำรณะ
ระดับ 2
2. ทักษะที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะกำรบริหำรข้อมูล
ระดับ 2
2.2 ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 2
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน
ระดับ 4
2.4 ทักษะกำรบริหำรโครงกำร
ระดับ 4

2.5 ทักษะในกำรสื่อสำร กำรนำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู้
2.6 ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน
2.7 ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร
3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน
3.1.4 กำรบริกำรเป็นเลิศ
3.1.5 กำรทำงำนเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจำผู้บริหำร 4 สมรรถนะ
3.2.1 กำรเป็นผู้นำในกำรเปลี่ยนแปลง
3.2.2 ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำ
3.2.3 ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน
3.2.4 กำรคิดเชิงกลยุทธ์
3.3 สมรรถนะประจำสำยงำน
3.3.1 กำรแก้ไชปัญหำและดำเนินกำรเชิงรุก
3.3.2 กำรวำงแผนและกำรจัดกำร
3.3.3 กำรสร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน
3.3.4 ควำมเข้ำใจพื้นที่และกำรเมืองท้องถิ่น
3.3.5 สร้ำงสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

สายงาน

บริหำรงำนกำรเกษตร

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สำยงำนนี้คลุมถึงตำแหน่งต่ำง ๆ ที่ปฏิบัติงำนทำงกำรเกษตรและทำงสัตวแพทย์ ซึ่งมีลักษณะ
งำนที่ ป ฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ กำรศึ ก ษำ ค้ น คว้ ำ ทดลอง และวิ เครำะห์ วิ จั ย ทำงกำรเกษตร เช่ น กำรเพำะปลู ก
กำรปรับปรุงพันธ์ กำรขยำยพันธ์ กำรคิดพันธ์ต้ำนทำนโรคและศัตรูพืช กำรวิเครำะห์ดิน และกำรจัดและรักษำ
มำตรฐำนพันธุ์พืช กำรศึกษำ วิเครำะห์วิจัยเพื่อควบคุมพันธ์พืช วัตถุมีพิษ และปุ๋ยเคมี กำรให้คำปรึกษำแนะนำ
และสำธิตงำนกำรเกษตร กำรฉีดวัคซีน กำรตรวจและรักษำพยำบำล กำรกักสัตว์ กำรให้คำแนะนำปรึกษำใน
ด้ำนกำรเลี้ยงและรักษำสัตว์ กำรเพำะเลี้ยงเชื้อ ตลอดจนช่วยดูแลอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และกำรปฏิบัติกำร
ในห้องทดลอง เป็นต้น และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำรดำเนินกำรด้ำนพัฒนำกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์
กำรเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์ด้ำนกำรเกษตรต่ำงๆ
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตำแหน่งในสำยงำนนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้
นักบริหำรงำนกำรเกษตร
ระดับต้น
นักบริหำรงำนกำรเกษตร
ระดับกลำง
นักบริหำรงำนกำรเกษตร
ระดับสูง

ก.จ. กำหนดเมื่อ 26 พฤศจิกำยน 2558

ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

ชื่อสายงาน

บริหำรงำนกำรเกษตร

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักบริหำรงำนกำรเกษตร

ระดับตาแหน่ง

ระดับต้น

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงำนในฐำนะหั ว หน้ำหน่วยงำนระดับกองหรือตำแหน่งหั วหน้ำ ฝ่ ำย ที่มีลั กษณะงำน
เกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำรจัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
ประเมินผลงำน ตัดสินใจแก้ปัญหำในงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและ
คุณภำพของงำนสูง และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 ร่ ว มวำงแผนงำน โครงกำร หรื อ แผนกำรปฏิ บั ติ ง ำน รวมทั้ ง เป้ ำ หมำยและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนด้ำนงำนวิชำกำรเกษตรหรือสัตว์แพทย์ที่สังกัด เพื่อเป็นแบบแผนในกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำนให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
1.2 ร่วมวำงแนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์ และเสนอแนวทำงพัฒนำกำรปฏิบัติงำนหรือ
ระบบงำนของหน่วยงำนด้ำนงำนวิชำกำรเกษตรหรือสัตว์แพทย์ที่สังกัด เพื่อปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนให้มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ภำยใต้ข้อจำกัดทำงด้ำนงบประมำณ บุคลำกร และเวลำ
1.3 บูรณำกำรแผนงำน โครงกำร กิจกรรม เพือ่ ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมที่กำหนด
1.4 ร่วมและติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมแผนงำน โครงกำร
หรือแผนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำรดำเนินงำน เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและ
ผลสัมฤทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมที่กำหนดไว้
1.5 ค้นคว้ำประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ควำมรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนในภำรกิจของ
หน่วยงำนในภำพรวมเพื่อนำมำปรับปรุงให้กำรปฏิบัติงำน ระบบงำน หรือกระบวนกำรทำงำนมีประสิทธิภำพ
มำกขึ้น
2. ด้านบริหารงาน
2.1 จั ดระบบงำน และวิธีกำรปฏิ บั ติ รำชกำรของหน่ ว ยงำน เพื่ อ เป็ น แนวทำงกำร
ปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
2.2 มอบหมำย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจของหน่วยงำน เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
2.3 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ และปรับปรุงแก้ไขกำรปรับปรุง
บำรุงพันธุ์ กำรคัดพันธุ์ ขยำยพันธุ์ กำรปรับปรุงวิธีกำรผลิต กำรใช้ปุ๋ย กำรเก็บรักษำผลผลิตทำงกำรเกษตร
เพื่อช่วยเกษตรกรหรือประชำชนผู้รับบริกำรได้ผลผลิตทำงกำรเกษตรที่มีประสิทธิภำพ
2.4 ควบคุมหรือดำเนินกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย สรุปรำยงำนและเสนอแนะงำนที่
อำศัย ควำมช ำนำญเกี่ย วกับ วิช ำกำรเกษตร และสั ตว์แพทย์ เพื่ อให้ ได้ผ ลกำรวิจัยหรือข้อเสนอแนะที่เกิ ด
ประโยชน์ต่อกำรทำเกษตรกรรมของพื้นที่ที่รับผิดชอบ

2.5 ตรวจสอบ ควบคุมและดำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องกำรกักพืช พันธุ์พืช วัตถุมีพิษและ
ปุ๋ยเคมี เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยและเป็นไปตำมกฎหมำย
2.6 ให้คำแนะนำปรึกษำในด้ำนกำรเลี้ยง กำรรักษำสัตว์และกำรเพำะเลี้ยงเชื้อ เพื่อ
ช่ ว ยเกษตรกรหรื อ ประชำชนผู้ รั บ บริ ก ำรมี ก ระบวนกำรที่ ถู ก ต้ อ งตำมหลั ก วิ ช ำกำรและได้ ผ ลผลิ ต ที่ มี
ประสิทธิภำพสูงสุด
2.7 ควบคุ ม ดู แ ล ตรวจสอบ ติ ด ตำมกำรดู แ ลอุ ป กรณ์ เครื่อ งมื อ เครื่อ งใช้ แ ละกำร
ปฏิบัติกำรในห้องทดลองหน่วยงำน เพื่อให้สำมำรถใช้งำนตำมควำมต้องกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุดตำม
หลักวิชำกำร
2.8 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
2.9 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือ หรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร
2.10 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำร
และคณะทำงำนต่ำง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำง ๆ ในระดับหน่วยงำนหรือองค์กรทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ในฐำนะผู้แทนหน่วยงำนหรือส่วนรำชกำร เพื่อรักษำผลประโยชน์ของรำชกำรและประเทศชำติ
3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงำนและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อให้
กำรปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
3.2 ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
3.3 ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงและพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ ำที่ในบังคับ
บัญชำเพื่อให้เกิดควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมกับงำนที่ปฏิบัติ
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 ร่วมวำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของหน่วยงำน เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 ร่ว มหรื อวำงแผนและประสำนกิจ กรรมให้ มี กำรใช้ ท รัพ ยำกรของหน่ ว ยงำนที่
รับผิดชอบ ทั้งด้ำนงบประมำณ อำคำรสถำนที่และอุปกรณ์ในกำรทำงำน เพื่อให้กำรทำงำนเกิดประสิทธิภำพ
คุ้มค่ำ และบรรลุเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดยอำจพิจำรณำนำงบประมำณที่ได้รับ
จัดสรรมำดำเนินกำรและใช้จ่ำยร่วมกัน
4.3 ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณ เพื่อให้ เกิดประสิ ทธิภ ำพ
ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับคุณวุฒิกำรศึกษำ ดังนี้
1.1 ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือ
ทำงกำรเกษตร สัตว์แพทย์ กำรประมง หรือในสำขำวิชำหรือทำงอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่ำใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
1.2 ได้รับปริญญำโทหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือ
ทำงกำรเกษตร สัตว์แพทย์ กำรประมง หรือในสำขำวิชำหรือทำงอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่ำใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
1.3 ได้รับปริญญำเอกหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือ
ทำงกำรเกษตร สัตว์แพทย์ กำรประมง หรือในสำขำวิชำหรือทำงอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่ ำใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งในฐำนะผู้อำนวยกำรกอง (นักบริหำรงำนกำรเกษตร
ระดับต้น)
2.1 มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนกำรเกษตร ระดับต้น ข้อ 1
2.2 ดำรงตำแหน่ งหรือเคยดำรงตำแหน่ งหัวหน้ ำฝ่ำย (นักบริหำรงำนกำรเกษตร ระดั บ
ต้น) ตำมข้อ 3 หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติ งำนด้ำน
กำรเกษตร หรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้อง มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
3. คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งในฐำนะหัวหน้ำฝ่ำย (นักบริหำรงำนกำรเกษตร ระดับต้น)
3.1 มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนกำรเกษตรระดับต้น ข้อ 1
3.2 ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำร มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี
(2) ประเภททั่วไป ระดับอำวุโส มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี
(3) ประเภททั่วไป ไม่ต่ำกว่ำระดับชำนำญงำน มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 10 ปี
3.3 ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเกษตร หรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้อง มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ควำมรู้ที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
1.1. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริ
ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
1.2. ควำมรู้เรื่องกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรและแผนยุทธศำสตร์
1.3. ควำมรู้เรื่องกำรติดตำมและประเมินผล
1.4. ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร
1.5. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1.6. ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร
1.7. ควำมรู้เรื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมพื้นที่
1.8. ควำมรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.9. ควำมรู้เรื่องสื่อสำรสำธำรณะ
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2. ทักษะที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะกำรบริหำรข้อมูล
2.2 ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน
2.4 ทักษะกำรบริหำรโครงกำร
2.5 ทักษะในกำรสื่อสำร กำรนำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู้
2.6 ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน
2.7 ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร
3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน
3.1.4 กำรบริกำรเป็นเลิศ
3.1.5 กำรทำงำนเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจำผู้บริหำร 4 สมรรถนะ
3.2.1 กำรเป็นผู้นำในกำรเปลี่ยนแปลง
3.2.2 ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำ
3.2.3 ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน
3.2.4 กำรคิดเชิงกลยุทธ์
3.3 สมรรถนะประจำสำยงำน
3.3.1 กำรแก้ไชปัญหำและดำเนินกำรเชิงรุก
3.3.2 กำรวำงแผนและกำรจัดกำร
3.3.3 กำรสร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน
3.3.4 ควำมเข้ำใจพื้นที่และกำรเมืองท้องถิ่น
3.3.5 สร้ำงสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น
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ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

ชื่อสายงาน

บริหำรงำนกำรเกษตร

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักบริหำรงำนกำรเกษตร

ระดับตาแหน่ง

ระดับกลำง

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับกอง หรือตำแหน่งหัวหน้ำหน่วยงำนอื่นที่ เทียบเท่ำ
กอง ที่มีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำรจัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย กำกับ
แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจแก้ปัญหำในงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูงมำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 วำงแผนงำน โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงำนด้ำนงำนวิชำกำรเกษตรหรือสัตว์แพทย์ที่สังกัด เพื่อเป็นแบบแผนในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน
ให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
1.2 วำงแนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์ และเสนอแนวทำงพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนหรือ
ระบบงำนของหน่วยงำนด้ำนงำนวิชำกำรเกษตรหรือสัตว์แพทย์ที่สังกัด เพื่อปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนให้มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ภำยใต้ข้อจำกัดทำงด้ำนงบประมำณ บุคลำกร และเวลำ
1.3 บูรณำกำรแผนงำน โครงกำร กิจกรรม เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสมฤทธิ์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนด
1.4 ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมแผนงำน โครงกำร หรือ
แผนกำรปฏิ บั ติ งำน ตลอดจนประเมิ น ผลและรำยงำนกำรด ำเนิ น งำน เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตำมเป้ ำหมำยและ
ผลสัมฤทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมที่กำหนดไว้
1.5 ค้นคว้ำประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ควำมรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนในภำรกิจของ
หน่วยงำนในภำพรวมเพื่อนำมำปรับปรุงให้กำรปฏิบัติงำน ระบบงำน หรือกระบวนกำรทำงำนมีประสิทธิภำพ
มำกขึน้
2. ด้านบริหารงาน
2.1 จั ดระบบงำน และวิธีกำรปฏิ บั ติ รำชกำรของหน่ ว ยงำน เพื่ อ เป็ น แนวทำงกำร
ปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
2.2 มอบหมำย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง
ต่ำง ๆที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจของหน่วยงำน เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
2.3 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ และปรับปรุงแก้ไขกำรปรับปรุง
บำรุงพันธุ์ กำรคัดพันธุ์ ขยำยพันธุ์ กำรปรับปรุงวิธีกำรผลิต กำรใช้ปุ๋ย กำรเก็บรักษำผลผลิตทำงกำรเกษตร
เพื่อช่วยเกษตรกรหรือประชำชนผู้รับบริกำรได้ผลผลิตทำงกำรเกษตรที่มีประสิทธิภำพ

2.4 ควบคุมหรือดำเนินกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย สรุปรำยงำนและเสนอแนะงำนที่
อำศัย ควำมช ำนำญเกี่ย วกับ วิช ำกำรเกษตร และสั ตว์แพทย์ เพื่ อให้ ได้ผ ลกำรวิจัยหรือข้อเสนอแนะที่เกิ ด
ประโยชน์ต่อกำรทำเกษตรกรรมของพื้นที่ที่รับผิดชอบ
2.5 ตรวจสอบ ควบคุมและดำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องกำรกักพืช พันธุ์พืช วัตถุมีพิษและ
ปุ๋ยเคมี เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยและเป็นไปตำมกฎหมำย
2.6 ให้ ค ำแนะน ำปรึ ก ษำในด้ ำ นกำรเลี้ ย ง กำรรั ก ษำสั ต ว์ แ ละกำรเพำะเลี้ ย งเชื้ อ
เพื่ อช่ ว ยเกษตรกรหรื อ ประชำชนผู้ รั บ บริก ำรมี ก ระบวนกำรที่ ถูก ต้ อ งตำมหลั กวิ ช ำกำรและได้ ผ ลผลิ ต ที่ มี
ประสิทธิภำพสูงสุด
2.7 ควบคุ ม ดู แ ล ตรวจสอบ ติ ด ตำมกำรดู แ ลอุ ป กรณ์ เครื่อ งมื อ เครื่อ งใช้ แ ละกำร
ปฏิบัติกำรในห้องทดลองหน่วยงำน เพื่อให้สำมำรถใช้งำนตำมควำมต้องกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุดตำม
หลักวิชำกำร
2.8 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.9 กำหนด พั ฒ นำ ปรับ ปรุง หรื อแก้ ไขแนวทำง คู่ มื อ กลไก กระบวนกำร หรื อ
มำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนด้ำนงำนเกษตรและงำนด้ำนสัตวแพทย์ เพื่อให้กำรทำงำนในงำนที่รับผิดชอบเป็นไป
อย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
2.10 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือ หรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร
2.11 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำร
และคณะทำงำนต่ำง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำง ๆ ในระดับหน่วยงำนหรือองค์กรทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ในฐำนะผู้แทนหน่วยงำนหรือส่วนรำชกำร เพื่อรักษำผลประโยชน์ของรำชกำรและประเทศชำติ
3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงำนและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อให้
กำรปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
3.2 ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
3.3 ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงและพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับ
บัญชำเพื่อให้เกิดควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมกับงำนที่ปฏิบัติ
3.4 สอนงำน พัฒนำกำรปฏิบัติงำน ฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ
เพื่อ พัฒ นำเจ้ ำหน้ ำที่ ในหน่ ว ยงำนที่ กำกั บ ให้ มี ควำมเชี่ย วชำญและสำมำรถปฏิบั ติงำนให้ เกิดประโยชน์แ ก่
หน่วยงำนอย่ำงยั่งยืน
4. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วำงแผนและประสำนกิจกรรมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรของสำนัก กองหรือหน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ ทั้งด้ำนงบประมำณ อำคำรสถำนที่และอุปกรณ์ในกำรทำงำน เพื่อให้กำรทำงำนเกิดประสิทธิภำพ
คุ้มค่ำ และบรรลุเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดยอำจพิจำรณำนำงบประมำณที่ได้รับ
จัดสรรมำดำเนินกำรและใช้จ่ำยร่วมกัน
4.2 ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณ เพื่อให้ เกิดประสิ ทธิภ ำพ
ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
คุ ณ สมบั ติ เ ฉพำะส ำหรั บ ต ำแหน่ ง ในฐำนะผู้ อ ำนวยกำรกองหรื อ ผู้ อ ำนวยกำรส่ ว น
(นักบริหำรงำนกำรเกษตร ระดับกลำง)
1. มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนกำรเกษตร ระดับต้น ข้อ 1
2. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมำแล้วดัง ต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงำนด้ำนกำรเกษตร
หรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้องมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
2.1 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรกอง (นัก บริหำรงำนกำรเกษตร
ระดับต้น) หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี หรือ
2.2 ด ำรงต ำแหน่ ง หรื อ เคยด ำรงต ำแหน่ งไม่ ต่ ำกว่ ำ หั ว หน้ ำ ฝ่ ำ ย (นั ก บริ ห ำรงำน
กำรเกษตร ระดับต้น) หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี กำหนดเวลำ 4 ปี
ให้ลดเป็น 3 ปี สำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนกำรเกษตร ระดับต้น ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
2.3 ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำรพิเศษ หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ
ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 6 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ควำมรู้ที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
1.1. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริ
ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
1.2. ควำมรู้เรื่องกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรและแผนยุทธศำสตร์
1.3. ควำมรู้เรื่องกำรติดตำมและประเมินผล
1.4. ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร
1.5. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1.6. ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร
1.7. ควำมรู้เรื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมพื้นที่
1.8. ควำมรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.9. ควำมรู้เรื่องสื่อสำรสำธำรณะ
2. ทักษะที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะกำรบริหำรข้อมูล
2.2 ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน
2.4 ทักษะกำรบริหำรโครงกำร
2.5 ทักษะในกำรสื่อสำร กำรนำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู้
2.6 ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน
2.7 ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร
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3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน
3.1.4 กำรบริกำรเป็นเลิศ
3.1.5 กำรทำงำนเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจำผู้บริหำร 4 สมรรถนะ
3.2.1 กำรเป็นผู้นำในกำรเปลี่ยนแปลง
3.2.2 ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำ
3.2.3 ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน
3.2.4 กำรคิดเชิงกลยุทธ์
3.3 สมรรถนะประจำสำยงำน
3.3.1 กำรแก้ไชปัญหำและดำเนินกำรเชิงรุก
3.3.2 กำรวำงแผนและกำรจัดกำร
3.3.3 กำรสร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน
3.3.4 ควำมเข้ำใจพื้นที่และกำรเมืองท้องถิ่น
3.3.5 สร้ำงสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น
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ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

ชื่อสายงาน

บริหำรงำนกำรเกษตร

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักบริหำรงำนกำรเกษตร

ระดับตาแหน่ง

ระดับสูง

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับสำนัก ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนำดใหญ่
ที่มีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย กำกับ
แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำนตัดสินใจ แก้ปัญหำเกี่ยวกับงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะ
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูงมำกเป็นพิเศษ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 วำงแผนงำน โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงำนด้ำนงำนเกษตร ให้สอดคล้องนโยบำยและแผนกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 บริหำรโครงกำรขนำดใหญ่ โดยมีกำรบูรณำกำรแผนงำน กิจกรรม ขั้นตอนสำคัญ
เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนเกษตร ที่มีควำมหลำกหลำย ควำมยุ่งยำกและต้องกำร
คุณภำพของงำนสูงมำกเป็นพิเศษ
1.3 ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ที่มีควำมหลำกหลำย และควำมยุ่งยำก
ซับซ้อนมำก ให้เป็นไปตำมแผนงำน โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำร
ดำเนินงำน เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนดไว้
2. ด้านบริหารงาน
2.1 กำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภำพรวม เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
2.2 มอบหมำย ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำและปรับปรุงแก้ไขกำร
บำรุงพันธุ์ กำรคัดพันธุ์ กำรขยำยพันธุ์ กำรปรับปรุงวิธีกำรผลิต กำรใช้ปุ๋ย และกำรเก็บรักษำผลผลิตทำงกำร
เกษตร เพื่อช่วยเกษตรกรหรือประชำชนผู้รับบริกำรได้ผลผลิตทำงกำรเกษตรที่มีประสิทธิภำพ
2.3 วินิจฉัย สั่งกำร เรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมีควำมซับซ้อนของ
ประเด็น ปั ญ หำ ซึ่งต้องพิจ ำรณำอนุ มัติ อนุ ญ ำต กำรดำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมภำรกิจที่ห น่ วยงำนรับผิ ดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
2.4 วำงแผนทำงและอำนวยกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย สรุปรำยงำนและเสนอแนะงำน
ที่อำศัยควำมชำนำญอย่ำงสูงเกี่ยวกับวิชำกำรเกษตรและสัตว์แพทย์ เพื่อให้ได้ผลกำรวิจัยหรือข้อเสนอแนะที่
เกิดประโยชน์ต่อกำรทำเกษตรกรรมของพื้นที่ที่รับผิดชอบอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
2.5 กำหนด พั ฒ นำ ปรับ ปรุง หรื อแก้ ไขแนวทำง คู่ มื อ กลไก กระบวนกำร หรื อ
มำตรฐำนในกำรปฏิบั ติงำนด้ำนงำนเกษตรและงำนด้ำนสัตวแพทย์ที่รับผิดชอบ เพื่อให้ กำรทำงำนในงำนที่
รับผิดชอบเป็นไปอย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

2.6 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.7 ตรวจสอบ ควบคุมและดำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องกำรกักพืช พันธุ์พืช วัตถุมีพิษและ
ปุ๋ยเคมี เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยและเป็นไปตำมกฎหมำย
2.8 ตรวจสอบและควบคุมดูลกำรให้คำปรึกษำในด้ำนกำรเลี้ยงสัตว์ กำรรักษำสัตว์
และกำรเพำะเลี้ยงเชื้อ เพื่อให้กำรช่วยเกษตรกรหรือประชำชนผู้รับบริกำรมีควำมถูกต้องตำมหลักวิชำกำรและ
ได้ผลผลิตที่มีประสิทธิภำพสูงสุด
2.9 มอบหมำย ควบคุ มดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้ คำแนะน ำในกำรดูแลอุป กรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้และกำรปฏิบัติกำรในห้องทดลองหน่วยงำน เพื่อให้สำมำรถใช้งำนตำมควำมต้องกำรได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพสูงสุดตำมหลักวิชำกำร
2.10 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือหรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชน
2.11 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำร
และคณะทำงำนต่ำง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำง ๆ ในระดับหน่วยงำนหรือองค์กรทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ในฐำนะเป็นผู้มีบทบำทหลัก เพื่อรักษำผลประโยชน์ของรำชกำรและประเทศชำติ
3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงำนและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่มีควำมหลำกหลำยทั้งในเชิง
ปริมำณและคุณภำพให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
3.2 ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
3.3 ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงและพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับ
บัญชำเพื่อให้เกิดควำมสำมำรถ ประสิทธิภำพและสมรรถนะที่เหมำะสมกับงำนที่ปฏิบัติ
3.4 ปรับปรุงหรือหำแนวทำงวิธีกำรใหม่ ๆ หรือกลยุทธ์ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
เพื่อพัฒนำเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติในกำรผลิตผลงำน กำรบริกำร หรือผลกำรดำเนินงำนที่มีคุณภำพที่ดีขึ้น
4. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วำงแผนกำรใช้ ท รัพ ยำกรและงบประมำณของหน่ ว ยงำนที่ ต้ อ งรับ ผิ ด ชอบสู ง
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 วำงแผนและประสำนกิจกรรมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรของสำนัก กองหรือหน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ ทั้งด้ำนงบประมำณ อำคำรสถำนที่และอุปกรณ์ในกำรทำงำน เพื่อให้กำรทำงำนเกิดประสิทธิภำพ
คุ้มค่ำ และบรรลุเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดยอำจพิจำรณำนำงบประมำณที่ได้รับ
จัดสรรมำดำเนินกำรและใช้จ่ำยร่วมกัน
4.3 ติ ด ตำม ตรวจสอบกำรใช้ ท รัพ ยำกรและงบประมำณจ ำนวนมำก เพื่ อ ให้ เกิ ด
ประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งในฐำนะผู้อำนวยกำรสำนัก (นักบริหำรงำนกำรเกษตร ระดับสูง)
1. มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนกำรเกษตร ระดับต้น ข้อ 1
2. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงำนด้ำนกำรเกษตร หรืองำน
อื่นที่เกี่ยวข้อง มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
2.1 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรกอง (นักบริหำรงำนกำรเกษตร
ระดับกลำง) หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี หรือ
2.2 ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 8 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ควำมรู้ที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
1.1. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริ
ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
1.2. ควำมรู้เรื่องกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรและแผนยุทธศำสตร์
1.3. ควำมรู้เรื่องกำรติดตำมและประเมินผล
1.4. ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร
1.5. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1.6. ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร
1.7. ควำมรู้เรื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมพื้นที่
1.8. ควำมรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.9. ควำมรู้เรื่องสื่อสำรสำธำรณะ
2. ทักษะที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะกำรบริหำรข้อมูล
2.2 ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน
2.4 ทักษะกำรบริหำรโครงกำร
2.5 ทักษะในกำรสื่อสำร กำรนำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู้
2.6 ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน
2.7 ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร
3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน
3.1.4 กำรบริกำรเป็นเลิศ
3.1.5 กำรทำงำนเป็นทีม
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3.2 สมรรถนะประจำผู้บริหำร 4 สมรรถนะ
3.2.1 กำรเป็นผู้นำในกำรเปลี่ยนแปลง
3.2.2 ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำ
3.2.3 ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน
3.2.4 กำรคิดเชิงกลยุทธ์
3.3 สมรรถนะประจำสำยงำน
3.3.1 กำรแก้ไชปัญหำและดำเนินกำรเชิงรุก
3.3.2 กำรวำงแผนและกำรจัดกำร
3.3.3 กำรสร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน
3.3.4 ควำมเข้ำใจพื้นที่และกำรเมืองท้องถิ่น
3.3.5 สร้ำงสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น
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