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มาตรฐานกาหนดตาหนง
ตาหนงประภท

บริหารทຌองถิไน

สายงาน

บริหารงานทຌองถิไน

ลักษณะงานดยทัไวเป
สายงานนีๅ ค ลุ ม ถึ งต าหน ง ต า ง โ ทีไ ป ฏิ บั ติ ง านประจ าขององค์ ก รปกครองส ว นทຌ อ งถิไ น
฿นฐานะปลัด องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ละรองปลัดองค์กรปกครองสวนทຌอ งถิไน ซึไงลักษณะงานกีไยวกับ
การปฏิบัติตามนยบายของผนงาน ทีไสภาองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน นายกองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
หรือคณะผูຌบริหารองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ป็นผูຌกาหนด฿หຌสอดคลຌองกับกฎหมาย นยบายของรัฐบาล ละ
ผนพัฒ นาศรษฐกิจละสังคมของประทศ ฿หຌคาปรึกษา ละสนอความหในตอ นายกองค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไน คณะผูຌบริหารองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน หรือผูຌวาราชการจังหวัด หรือหนวยงานทีไกีไยวขຌองกับงาน
ภาย฿นหนຌ าทีไ ละความรับ ผิ ดชอบ ปกครองบั งคับบั ญ ชาขຌาราราชการ ลู กจຌ าง ละพนั กงานจຌ าง฿นองค์ กร
ปกครองส ว นทຌ อ งถิไน นัๅ น โ ทัๅ งหมด รั บ ผิ ดชอบงานประจ าทัไ ว เปขององค์ก รปกครองส ว นทຌ องถิไ น ทัๅ งหมด
ปฏิบัติงานกีไยวกับการพิจารณาทาความหใน สรุปรายงาน สนอนะ ละดานินการกีไยวกับการอนุญาตตาง โ
ทีไป็นอานาจหนຌาทีไขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน การจัดตัๅง ยุบหรือปลีไยนปลงขตองค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไน การปງ องกันละบรรทาสาธารณภัย การพัฒ นา ส งสริมอาชีพ การทะบี ยนละบั ตร การศึกษา
การลือกตัๅง งานลขานุการสภาองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ละปฏิบัติหนຌาทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง
ชืไอตาหนง฿นสายงานละระดับตาหนง
ตาหนง฿นสายงานนีๅมีชืไอละระดับของตาหนงดังนีๅ
นักบริหารงานทຌองถิไน
ระดับตຌน
นักบริหารงานทຌองถิไน
ระดับกลาง
นักบริหารงานทຌองถิไน
ระดับสูง
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ตาหนงประภท

บริหารทຌองถิไน

ชืไอสายงาน

บริหารงานทຌองถิไน

ชืไอตาหนง฿นสายงาน

นักบริหารงานทຌองถิไน

ระดับตาหนง

ระดับตຌน

หนຌาทีไละความรับผิดชอบหลัก
บริหารงาน฿นฐานะปลัดองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนขนาดลใกหรือรองปลัดองค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไน ทีไมีลักษณะงานบริห ารงานองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนละดຌานกฎหมายกีไยวกับการวางผน
บริหารจัดการ อานวยการ สัไงราชการ มอบหมาย กากับดูล ตรวจสอบ ประมินผลงาน ตัดสิน฿จ กຌปัญหา
การบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ทีไมีหนຌาทีไความรับผิดชอบ ความยากละคุณภาพของงานสูง
ดยควบคุมหนวยงานหลายหนวยงานละปกครองผูຌอยู฿ตຌบังคับบัญชาจานวนมากพอสมควร ละปฏิบัติ หนຌาทีไ
อืไนตามทีไเดຌรับมอบหมาย
ดยมีลักษณะงานทีไปฏิบัติ฿นดຌานตางโดังนีๅ
1. ดຌานผนงาน
1.1 รวมกาหนดนวทางการดานินงาน ฿หຌสอดคลຌองกับทิศทาง นยบาย ยุทธศาสตร์
ความคาดหวังละปງาหมายความสารใจขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอผลักดัน฿หຌกิดการปลีไยนปลง
ทัๅง฿นดຌานประสิทธิภาพละประสิทธิผลของ องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
1.2 รวมวางผน฿นการจัดทาผนยุทธศาสตร์ ละผนพัฒ นา องค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไน ขຌอบัญญัติตางโ พืไอป็นการพัฒนาทຌองถิไน
1.3 บริห ารจัดการ฿หຌ กิดการมีส วนรวมของประชาชน฿นการทาผนพัฒ นาองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน การจัดทางบประมาณ การจัดซืๅอจัดจຌาง การประมินผลงาน การปຂดผยขຌอมูลละการ
ตรวจสอบงานพืไอ฿หຌกิดการจัดผนพัฒนาพืๅนทีไทีไมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.4 วางผนนวทางการพัฒนาระบบงาน การปรับกลเกวิธีบริหารงาน การกาหนด
นวทางการจัดสรรละการ฿ชຌทรัพยากรหรืองบประมาณตามทีไเดຌรับมอบหมาย ตลอดจนนวทางปรับปรุง
กฎกณฑ์ มาตรการ มาตรฐาน฿นรืไองตางโ ฿นทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌการบริหารการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
สูงสุดทันตอการปลีไยนปลงทางสังคม ศรษฐกิจ การมือง ละความตຌองการของประชาชน฿นทຌองถิไน
1.5 ติ ด ตาม ร ง รั ด การด านิ น งาน฿หຌ ป็ น เปตามทิ ศ ทาง นวนยบาย กลยุ ท ธ์
ผนงาน ครงการ พืไอ฿หຌการดานินงานบรรลุปງาหมายละผลสัมฤทธิ์ตามทีไกาหนดเวຌ
1.6 วางผนการปฏิ บั ติ งาน฿หຌ ป็ น เปตามขัๅน ตอนละน านยบายของผูຌ บ ริ ห ารเป
ปฏิบัติ พืไอ฿หຌงานสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์
1.7 ฿หຌ คาปรึกษาละสนอความหในกีไยวกับผนงานการดานินการตาง โ ฿หຌกับ
ผูຌบริหารองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน

2. ดຌานบริหารงาน
2.1 ช ว ยสัไ ง ราชการ มอบหมาย อ านวยการ ควบคุ ม ตรวจสอบ ปรั บ ปรุ งกຌ เข
ตัดสิน฿จ กຌปัญหา ประมินผลการปฏิบัติงาน ละ฿หຌคาปรึกษานะนาการปฏิบัติราชการ พีไอ฿หຌผลการปฏิบัติ
ราชการบรรลุปງาหมายละผลสัมฤทธิ์ทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนกาหนดเวຌ
2.2 ชวยปรับปรุงนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎ ระบียบ ขຌอบังคับ หลักกณฑ์
ละวิธีการปฏิบัติ฿นรืไองตางโ พืไอการปฏิบัติราชการทีไมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล ทันตอการปลีไยนปลง
ละตอบสนองตอความตຌองการของประชาชน
2.3 ช ว ยก ากั บ ตรวจสอบ ควบคุ ม ละปฏิ บั ติ ง านทีไ เ ดຌ รั บ มอบจากส ว นกลาง
สวนภูมิภาค พืไอ฿หຌงานบรรลุตามวัตถุประสงค์อยางมีประสิทธิภาพละกิดประยชน์สูงสุด
2.4 สนอความหในหรือชวยพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ดานินการตางโ ตามภารกิจ
ของสวนราชการ พืไอผลสัมฤทธิ์ภารกิจขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
2.5 ขຌารวมประชุมคณะกรรมการตางโ ตามทีไเดຌรับตงตัๅงหรือ฿นฐานะผูຌทนองค์กร
ปกครองทຌองถิไน พืไอการพิจารณา฿หຌความหใน หรือการตัดสิน฿จกຌปัญหาเดຌอยางถูกตຌอง
2.6 ประสานงานฝຆายบริหาร สภา ฯ ละสวนราชการ พืไอกาหนดกรอบการบริหาร
งบประมาณ ิตามหนวยงานหรือตามผนงาน฿หຌตรงตามยุทธศาสตร์การพัฒนางบประมาณี
2.7 กากับละบริหารการจัดกใบภาษี ละคาธรรมนียมตามกฎหมายองค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไนทีไรับผิดชอบกาหนดเวຌ ฿หຌป็นเปอยางปรง฿สละสามารถตรวจสอบเดຌ
2.8 กากับดูลรืไองรຌองรียน ฿หຌคาปรึกษา นะนา ดຌานกฎหมายการอานวยความป็น
ธรรม฿หຌกป ระชาชน ตรวจสอบรืไองรຌองรียนขอความป็ น ธรรม พืไอนาสนอผูຌ บังคับ บั ญชาประกอบการ
ตัดสิน฿จพืไออานวยความป็นธรรม฿หຌกประชาชน
2.9 ประสานงานกั บ องค์ก รภาครั ฐ อกชน ประชาสั งคม฿นระดั บ ผูຌ น าทีไ กีไ ยวขຌ อ ง
พืไอ฿หຌกิดความรวมมือหรือกຌปัญหา฿นการปฏิบัติราชการ
3. ดຌานการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3.1 ชวยปกครองบังคับบัญชา กากับดูล ละพัฒนาทรัพยากรบุคคล฿นองค์กรสวน
ทຌองถิไน พืไอการบริหารงานละพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม
3.2 ชวยวางผนอัตรากาลังของสวนราชการ฿นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿หຌป็นเป
อยางมีประสิทธิภาพละป็นเปตามกฎหมาย
3.3 ชวยบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอสรຌางรงจูง฿จ
฿หຌกขຌาราชการ ลูกจຌางประจาละพนักงานจຌางเดຌอยางป็นธรรม
3.4 กากับ ดูล อานวยการ สงสริมละผยพรงานวิชาการทีไกีไยวขຌอง฿นรูป บบ
ตางโ พืไอ฿หຌกิดการรียนรูຌรวมกันของบุคลากร ละสริมสรຌางประสิทธิภาพ฿นการ฿หຌบริการประชาชน การ
รักษาความสงบรียบรຌอย การอานวยความยุติธรรมละภารกิจอืไนโ
3.5 ฿หຌคาปรึกษา นะนาดຌานการปฏิบัติงานกจຌาหนຌาทีไระดับรองลงมา ตอบปัญหา
ละชีๅจงรืไองตางโ ทีไกีไยวกับงาน฿นหนຌาทีไ พืไอสนับสนุนการปฏิบัติงานของจຌาหนຌาทีไระดับรองลงมา

4. ดຌานบริหารทรัพยากรละงบประมาณ
4.1 ชวยวางผน ติดตาม ควบคุม ละตรวจสอบการ฿ชຌงบประมาณละทรัพยากร
ของหนวยงาน พืไอ฿หຌการปฏิบัติราชการกิดประสิทธิภาพละความคุຌมคา บรรลุปງาหมายละผลสัมฤทธิ์ของ
สวนราชการ฿นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
4.2 ชว ย฿นการบริ ห ารงานการคลั ง ละการควบคุ ม การบิ ก จ ายงิน งบประมาณ
พืไอ฿หຌกิดประสิทธิภาพละความคุຌมคาละป็นเปตามกฎหมาย กฎ ละระบียบขຌอบังคับทีไกีไยวขຌอง
4.3 รวมวางผนการจัดทาละบริหารงบประมาณรายจายประจาป พืไอ฿หຌสนองตอบ
ปัญหาความตຌองการของประชาชนตามผนพัฒนา
คุณสมบัติฉพาะสาหรับตาหนง
1. เดຌรับคุณวุฒิการศึกษา ดังนีๅ
1.1 เดຌรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสาขาวิชาหรือ
ทางกฎหมาย การปกครอง รัฐศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาหรือทางอืไนทีไ ก.จ.
ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดวา฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพาะสาหรับตาหนงนีๅเดຌ
1.2 เดຌรับปริญญาทหรือคุณวุฒิอยางอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสาขาวิชาหรือ
ทางกฎหมาย การปกครอง รัฐศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาหรือทางอืไนทีไ ก.จ.
ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดวา฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพาะสาหรับตาหนงนีๅเดຌ
1.3 เดຌรับปริญญาอกหรือคุณวุฒิอยางอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสาขาวิชาหรือ
ทางกฎหมาย การปกครอง รัฐศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาหรือทางอืไนทีไ ก.จ.
ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดวา฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพาะสาหรับตาหนงนีๅเดຌ
2. คุณสมบัติฉพาะสาหรับตาหนง฿นฐานะปลัดองค์การบริหารสวนตาบล ินักบริหารงาน
ทຌองถิไน ระดับตຌนี
2.1 มีคุณสมบัติฉพาะสาหรับตาหนงนักบริหารงานทຌองถิไน ระดับตຌน ขຌอ แ
2.2 ด ารงต าหน ง หรื อ คยด ารงต าหน ง รองปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส ว นต าบล
ินักบริหารงานทຌองถิไน ระดับตຌนี ตามขຌอ ใ หรือทีไ ก.จ. ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบทา มาลຌวเมนຌอยกวา โ ป
3. คุ ณ สมบั ติ ฉพาะส าหรั บ ต าหน ง ฿นฐานะรองปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส ว นต าบล
ินักบริหารงานทຌองถิไน ระดับตຌนี
3.1 มีคุณสมบัติฉพาะสาหรับตาหนงนักบริหารงานทຌองถิไน ระดับตຌน ขຌอ แ
3.2 ดารงตาหน งหรื อคยด ารงตาหน งหั ว หนຌ าส านั ก ปลั ด ินั กบริห ารงานทัไว เป
ระดับตຌนี หรือตาหนงผูຌอานวยการกอง ินักบริหาร...ระดับตຌนี มาลຌวเมนຌอยกวา โ ป

ความรูຌความสามารถ ทักษะ ละสมรรถนะทีไจาป็นสาหรับตาหนง
1. ความรูຌทีไจาป็นประจาสายงาน ประกอบดຌวย
1.1. ความรูຌรืไองปรัชญาศรษฐกิจพอพียงตามนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมดใจพระจຌาอยูห ัว
1.2. ความรูຌรืไองการจัดทาผนปฏิบัติการละผนยุทธศาสตร์
1.3. ความรูຌรืไองการติดตามละประมินผล
1.4. ความรูຌรืไองระบบการจัดการองค์กร
1.5. ความรูຌรืไองการบริหารความสีไยง
1.6. ความรูຌรืไองการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.7. ความรูຌรืไองสถานการณ์ภายนอกละผลกระทบตอศรษฐกิจ
ละสังคมพืๅนทีไ
1.8. ความรูຌรืไองกฎหมายิความรูຌฉพาะทาง฿นงานทีไรับผิดชอบี
1.9. ความรูຌทัไวเปรืไองชุมชน
1.10. ความรูຌรืไองการจัดการความรูຌ
1.11. ความรูຌรืไองการทางบการงินละงบประมาณ
1.12. ความรูຌรืไองการพัฒนาบุคลากร
1.13. ความรูຌรืไองการสืไอสารสาธารณะ
2. ทักษะทีไจาป็นประจาสายงาน ประกอบดຌวย
2.1 ทักษะการบริหารขຌอมูล
2.2 ทักษะการ฿ชຌคอมพิวตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารครงการ
2.5 ทักษะ฿นการสืไอสาร การนาสนอ ละถายทอดความรูຌ
2.6 ทักษะการขียนรายงานละสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะทีไจาป็นสาหรับการปฏิบัติงาน฿นตาหนง ประกอบดຌวย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุงผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมัไน฿นความถูกตຌองละจริยธรรม
3.1.3 ความขຌา฿จ฿นองค์กรละระบบงาน
3.1.4 การบริการป็นลิศ
3.1.5 การทางานป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาผูຌบริหาร ไ สมรรถนะ
3.2.1 การป็นผูຌนา฿นการปลีไยนปลง
3.2.2 ความสามารถ฿นการป็นผูຌนา
3.2.3 ความสามารถ฿นการพัฒนาคน
3.2.4 การคิดชิงกลยุทธ์
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3.3 สมรรถนะประจาสายงาน
3.3.1 การกากับติดตามอยางสมไาสมอ
3.3.2 การกຌเขปัญหาอยางมืออาชีพ
3.3.3 สรຌางสรรค์พืไอประยชน์ของทຌองถิไน

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2

ตาหนงประภท

บริหารทຌองถิไน

ชืไอสายงาน

บริหารงานทຌองถิไน

ชืไอตาหนง฿นสายงาน

นักบริหารงานทຌองถิไน

ระดับตาหนง

ระดับกลาง

หนຌาทีไละความรับผิดชอบหลัก
บริหารงาน฿นฐานะปลัดองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนหรือรองปลัดองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
ทีไมีลักษณะงานบริหารงานองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนละดຌานกฎหมายกีไยวกับการวางผน บริหารจัดการ
อ านวยการ สัไ ง ราชการ มอบหมาย ก ากั บ ดู  ล ตรวจสอบ ประมิ น ผลงาน ตั ด สิ น ฿จ กຌ ปั ญ หา
การบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ทีไมีหนຌาทีไความรับผิดชอบ ความยากละคุณภาพของงานสูง
มาก ดยควบคุมหนวยงานหลายหนวยงานละปกครองผูຌอยู฿ตຌบังคับบัญชาจานวนมากพอสมควร ละปฏิบัติ
หนຌาทีไอืไนตามทีไเดຌรับมอบหมาย
ดยมีลักษณะงานทีไปฏิบัติ฿นดຌานตางโดังนีๅ
1. ดຌานผนงาน
1.1 กาหนดนวทางการดานิ น งาน ฿หຌส อดคลຌองกับ ทิศทาง นยบาย ยุทธศาสตร์
ความคาดหวังละปງาหมายความสารใจขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอผลักดัน฿หຌกิดการปลีไยนปลง
หรือการพั ฒ นาศรษฐกิจ สังคม ชุมชนละวัฒ นธรรมทัๅง฿นดຌานประสิท ธิภ าพละประสิ ทธิผ ลขององค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน
1.2 บริห ารจัดการ฿หຌ กิดการมีส วนรวมของประชาชน฿นการทาผนพัฒ นาองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน การจัดทางบประมาณ การจัดซืๅอจัดจຌาง การประมินผลงาน การปຂดผยขຌอมูลละการ
ตรวจสอบงานพืไอ฿หຌกิดการจัดผนพัฒนามืองพัทยาทีไมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.3 คຌนควຌาประยุกต์ทคนลยีหรือองค์ความรูຌ฿หม โ ทีไกีไยวขຌองกับงานตามภารกิจ
ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไ น฿นภาพรวม รวมทัๅงวางผนนวทางการพัฒ นาระบบงาน การปรับกลเกวิธี
บริ ห ารงาน การกาหนดนวทางการจั ด สรรละการ฿ชຌ ทรั พ ยากรหรืองบประมาณตามทีไเดຌ รับ มอบหมาย
ตลอดจนนวทางปรับปรุงกฎกณฑ์ มาตรการ มาตรฐาน฿นรืไองตางโ ทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌการบริห ารการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสู งสุดทันตอการปลีไยนปลงทางสังคม ศรษฐกิจ การมือง ละความตຌองการของ
ประชาชน
1.4 กากับ ติดตาม รงรัด การดานินงาน฿หຌป็นเปตามทิศทาง นวนยบาย กลยุทธ์
ผนงาน ครงการ พืไอ฿หຌการดานินงานบรรลุปງาหมายละผลสัมฤทธิ์ตามทีไกาหนดเวຌ
1.5 วางผนการปฏิ บั ติ งาน฿หຌ ป็ น เปตามขัๅ น ตอนละน านยบายของผูຌ บ ริ ห ารเป
ปฏิบัติ พืไอ฿หຌงานสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์
1.6 ฿หຌ คาปรึกษาละสนอความหในกีไยวกับผนงานการดานินการตาง โ ฿หຌกับ
ผูຌบริหารองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน

2. ดຌานบริหารงาน
2.1 สัไงราชการ มอบหมาย อานวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงกຌ เข ตัดสิน฿จ
กຌปัญหา ประมินผลการปฏิบัติงาน ละ฿หຌคาปรึกษานะนาการปฏิบัติราชการ พีไอ฿หຌผลการปฏิบัติราชการ
บรรลุปງาหมายละผลสัมฤทธิ์ทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนกาหนดเวຌ
2.2 ปรั บ ปรุ ง นวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎหมาย กฎ ระบี ย บ ขຌ อ บั ง คั บ
หลักกณฑ์ละวิธีการปฏิบัติ฿นรืไองตางโ พืไอการปฏิบัติราชการทีไมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล ทันตอการ
ปลีไยนปลง ละตอบสนองตอความตຌองการของประชาชน
2.3 กากับตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงานทีไเดຌรับมอบจากสวนกลาง สวนภูมิภาค
พืไอ฿หຌงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ อยางมีประสิทธิภาพละกิดประยชน์สูงสุด
2.4 สนอความหในหรือชวยพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ดานินการตางโ ตามภารกิจ
ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอผลสัมฤทธิ์ภารกิจขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไสอดคลຌองสภาวการณ์
ของประทศละความตຌองการของประชาชนป็นสาคัญ
2.5 กากับละบริหารการจัดกใบภาษี ละคาธรรมนียมตามกฎหมายทีไรับผิดชอบ
กาหนดเวຌ ฿หຌป็นเปอยางปรง฿สละสามารถตรวจสอบเดຌ
2.6 กากับดูลรืไองรຌองรียน ฿หຌคาปรึกษา นะนา ดຌานกฎหมายการอานวยความป็น
ธรรม฿หຌกประชาชน ตรวจสอบรืไองรຌองรียนขอความป็นธรรม พืไอประกอบการตัดสิน฿จละอานวยความ
ป็นธรรม฿หຌกประชาชน
2.7 ขຌารวมประชุมคณะกรรมการตางโ ตามทีไเดຌรับตงตัๅงหรือ฿นฐานะผูຌทนองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน พืไอการพิจารณา฿หຌความหใน หรือการตัดสิน฿จกຌปัญหาเดຌอยางถูกตຌอง
2.8 ฿หຌคาปรึกษาละประสานงานฝຆายบริหารสภาละสวนราชการพืไอกาหนดกรอบ
การบริหารงบประมาณของหนวยงานหรือตามผนงาน฿หຌตรงตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประทศ
2.9 ประสานงานกั บ องค์ก รภาครั ฐ อกชน ประชาสั งคม฿นระดั บ ผูຌ น าทีไ กีไ ยวขຌ อ ง
พืไอ฿หຌกิดความรวมมือหรือกຌปัญหา฿นการปฏิบัติราชการ
3. ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 ปกครองบังคับบัญชา กากับดูล ละพัฒนาทรัพยากรบุคคล฿นองค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไน พืไอการบริหารงานละพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม
3.2 ชวยวางผนอัตรากาลังของสวนราชการ฿นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿หຌป็นเป
อยางมีประสิทธิภาพละป็นเปตามกฎหมาย
3.3 ชวยบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอสรຌางรงจูง฿จ
฿หຌกขຌาราชการ ลูกจຌางประจาละพนักงานจຌางเดຌอยางป็นธรรม
3.4 กากับ ดูล อานวยการ สงสริมละผยพรงานวิชาการทีไกีไยวขຌอง฿นรูป บบ
ตางโ พืไอ฿หຌกิดการรียนรูຌรวมกันของบุคลากร ละสริมสรຌางประสิ ทธิภาพ฿นการทางาน฿หຌบริการประชาชน
ภารกิจการรักษาความสงบรียบรຌอย การอานวยความยุติธรรมละภารกิจอืไนโ
3.5 ฿หຌคาปรึกษา นะนาดຌานการปฏิบัติงานกจຌาหนຌาทีไระดับรองลงมา ตอบปัญหา
ละชีๅจงรืไองตางโ ทีไกีไยวกับงาน฿นหนຌาทีไ ฿นประดในทีไมีความซับซຌอน ละละอียดออนพืไ อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของจຌาหนຌาทีไระดับรองลงมา

4. ดຌานการบริหารทรัพยากรละงบประมาณ
4.1 วางผน ติดตาม ควบคุม ละตรวจสอบการ฿ชຌงบประมาณละทรัพยากรของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอ฿หຌการปฏิบัติราชการกิดประสิทธิภาพละความคุຌมคา บรรลุปງาหมายละ
ผลสัมฤทธิ์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
4.2 บริ ห ารงานการคลั ง ละการควบคุ ม การบิ ก จ า ยงิ น งบประมาณ฿หຌ กิ ด
ประสิทธิภาพละความคุຌมคาละป็นเปตามกฎหมาย กฎ ละระบียบขຌอบังคับทีไกีไยวขຌอง
4.3 วางผนการจั ด ท า ละบริ ห ารงบประมาณรายจ า ยประจ าป พืไ อ ฿หຌ ก าร
ปฏิบัติงานกิดประสิทธิภาพละความคุຌมคา สนองตอบปัญหาความตຌองการของประชาชนตามผนพัฒนา
คุณสมบัติฉพาะสาหรับตาหนง
1. คุณสมบัติฉพาะสาหรับตาหนง฿นฐานะปลัดองค์การบริหารสวนตาบล ินักบริหารงาน
ทຌองถิไน ระดับกลางี
1.1 มีคุณสมบัติฉพาะสาหรับตาหนงนักบริหารงานทຌองถิไน ระดับตຌน ขຌอ แ
1.2 ดารงตาหนง฿ดตาหนงหนึไงมาลຌว ดังตอเปนีๅ
(1) ด ารงต าหน งหรื อ คยด ารงต าหน งรองปลั ด องค์ การบริ หารส วนต าบล
ินักบริหารงานทຌองถิไน ระดับกลางี ตามขຌอ โ หรือทีไ ก.จ. ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบทา มาลຌวเมนຌอยกวา 2 ป
หรือ
(2) ด ารงต าหน งหรื อ คยด ารงต าหน ง ปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส ว นต าบล
ินั ก บริ ห ารงานทຌ อ งถิไ น ระดั บ ตຌ น ี หรื อ ทีไ ก.จ. ุ ก.ท. หรื อ ก.อบต. ที ย บท า มาลຌ ว เม นຌ อ ยกว า ไ ป
กาหนดวลา ไ ป ฿หຌลดป็น ใ ป สาหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพาะสาหรับตาหนงนักบริหารงานทຌองถิไน ระดับตຌน
ขຌอ แ.โ หรือ ขຌอ แ.ใ
2. คุ ณ สมบั ติ ฉพาะส าหรั บ ต าหน ง ฿นฐานะรองปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส ว นต าบล
ินักบริหารงานทຌองถิไน ระดับกลางี
2.1 มีคุณสมบัติฉพาะสาหรับตาหนงนักบริหารงานทຌองถิไน ระดับตຌน ขຌอ แ
2.2 ดารงตาหนง฿ดตาหนงหนึไงมาลຌว ดังตอเปนีๅ
(1) ด ารงต าหน งหรื อ คยด ารงต าหน งปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส ว นต าบล
ินักบริหารงานทຌองถิไน ระดับตຌนี หรือทีไ ก.จ. ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบทา มาลຌวเมนຌอยกวา โ ป หรือ
(2) ด ารงต าหน งหรื อคยด ารงต าหน งรองปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส ว นต าบล
ินั ก บริ ห ารงานทຌ อ งถิไ น ระดั บ ตຌ น ี หรื อ ทีไ ก.จ. ุ ก.ท. หรื อ ก.อบต. ที ย บท า มาลຌ ว เม นຌ อ ยกว า ไ ป
กาหนดวลา ไ ป ฿หຌลดป็น ใ ป สาหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพาะสาหรับตาหนงนักบริหารงานทຌองถิไน ระดับตຌน
ขຌอ แ.โ ละ ขຌอ แ.ใ หรือ
(3) ดารงตาหนงหรือคยดารงตาหนงหัวหนຌาสานักปลัด ินักบริหารงานทัไวเป
ระดับ กลางี หรือ ผูຌอานวยการกอง ินั กบริห าร... ระดับ กลางี หรือทีไ ก.จ. ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบทา
มาลຌวเมนຌอยกวา โ ป

ความรูຌความสามารถทีไตຌองการ
1. ความรูຌทีไจาป็นประจาสายงาน ประกอบดຌวย
1.1. ความรูຌรืไองปรัชญาศรษฐกิจพอพียงตามนวพระราชดาริของพระบาทสมดใจ
พระจຌาอยูหัว
ระดับ 2
1.2. ความรูຌรืไองการจัดทาผนปฏิบัติการละผนยุทธศาสตร์
ระดับ 4
1.3. ความรูຌรืไองการติดตามละประมินผล
ระดับ 3
1.4. ความรูຌรืไองระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 4
1.5. ความรูຌรืไองการบริหารความสีไยง
ระดับ 3
1.6. ความรูຌรืไองการบริหารทรัพยากรบุคคล
ระดับ 3
1.7. ความรูຌรืไองสถานการณ์ภายนอกละผลกระทบตอศรษฐกิจ
ละสังคมพืๅนทีไ
ระดับ 3
1.8. ความรูຌรืไองกฎหมายิความรูຌฉพาะทาง฿นงานทีไรับผิดชอบี
ระดับ 3
1.9. ความรูຌทัไวเปรืไองชุมชน
ระดับ 3
1.10. ความรูຌรืไองการจัดการความรูຌ
ระดับ 3
1.11. ความรูຌรืไองการทางบการงินละงบประมาณ
ระดับ 2
1.12. ความรูຌรืไองการพัฒนาบุคลากร
ระดับ 3
1.13. ความรูຌรืไองการสืไอสารสาธารณะ
ระดับ 3
2. ทักษะทีไจาป็นประจาสายงาน ประกอบดຌวย
2.1 ทักษะการบริหารขຌอมูล
ระดับ 2
2.2 ทักษะการ฿ชຌคอมพิวตอร์
ระดับ 2
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 3
2.4 ทักษะการบริหารครงการ
ระดับ 3
2.5 ทักษะ฿นการสืไอสาร การนาสนอ ละถายทอดความรูຌ
ระดับ 2
2.6 ทักษะการขียนรายงานละสรุปรายงาน
ระดับ 2
2.7 ทักษะการขียนหนังสือราชการ
ระดับ 3
3. สมรรถนะทีไจาป็นสาหรับการปฏิบัติงาน฿นตาหนง ประกอบดຌวย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุงผลสัมฤทธิ์
ระดับ 3
3.1.2 การยึดมัไน฿นความถูกตຌองละจริยธรรม
ระดับ 3
3.1.3 ความขຌา฿จ฿นองค์กรละระบบงาน
ระดับ 3
3.1.4 การบริการป็นลิศ
ระดับ 3
3.1.5 การทางานป็นทีม
ระดับ 3
3.2 สมรรถนะประจาผูຌบริหาร ไ สมรรถนะ
3.2.1 การป็นผูຌนา฿นการปลีไยนปลง
ระดับ 2
3.2.2 ความสามารถ฿นการป็นผูຌนา
ระดับ 2
3.2.3 ความสามารถ฿นการพัฒนาคน
ระดับ 2
3.2.4 การคิดชิงกลยุทธ์
ระดับ 2

3.3 สมรรถนะประจาสายงาน
3.3.1 การกากับติดตามอยางสมไาสมอ
3.3.2 การกຌเขปัญหาอยางมืออาชีพ
3.3.3 สรຌางสรรค์พืไอประยชน์ของทຌองถิไน

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3

ตาหนงประภท

บริหารทຌองถิไน

ชืไอสายงาน

บริหารงานทຌองถิไน

ชืไอตาหนง฿นสายงาน

นักบริหารงานทຌองถิไน

ระดับตาหนง

ระดับสูง

หนຌาทีไละความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงาน฿นฐานะปลัดองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนหรือรองปลัดองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
ขนาด฿หญ ทีไมีลักษณะงานบริห ารงานองค์กรปกครองส วนทຌองถิไน ละดຌานกฎหมายกีไยวกับ การวางผน
บริหารจัดการ อานวยการ สัไงราชการ มอบหมาย กากับดูล ตรวจสอบ ประมินผลงาน ตัดสิน฿จ กຌปัญหา
การบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ทีไมีหนຌาทีไความรับผิดชอบ ความยากละคุณภาพของงานสูง
มากป็นพิศษ ดยควบคุมหนวยงานหลายหนวยงานละปกครองผูຌอยู฿ตຌบังคับบัญชาจานวนมาก ละปฏิบัติ
หนຌาทีไอืไนตามทีไเดຌรับมอบหมาย
ดยมีลักษณะงานทีไปฏิบัติ฿นดຌานตางโดังนีๅ
1. ดຌานผนงาน
1.1 ก าหนดทิ ศ ทาง นวนยบาย ประดใ น กลยุ ท ธ์ ความคาดหวั งละปງ า หมาย
ความสารใจของสวนราชการตางโ วางกรอบความคิด฿นภาพรวมละสวนยอย ดยชืไอมยงกับพันธกิจของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอผลักดัน฿หຌกิดการปลีไยนปลง หรือการพัฒนาศรษฐกิจ สังคม ชุมชนละ
วัฒนธรรม ทัๅง฿นดຌานประสิทธิภาพละประสิทธิผลขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
1.2 บริห ารจัดการ฿หຌ กิดการมีส วนรวมของประชาชน฿นการทาผนพัฒ นาองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน การจัดทางบประมาณ การจัดซืๅอจัดจຌาง การประมินผลงาน การปຂดผยขຌอมูลละการ
ตรวจสอบงานพืไอ฿หຌกิดการจัดผนพัฒนาพืๅนทีไทีไมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.3 วางผนละสนอการตราขຌอบั ญญั ติซึไงเมขัดหรือยຌงกับ กฎหมาย พืไอ฿หຌ การ
ดานินการ฿นพืๅนทีไซึไงมีความซับซຌอน ละหลากหลายของภารกิจสูงมาก สามารถยืดหยุนละตอบสนองความ
ตຌองการของประชาชนหรือผูຌประกอบการตามสภาวการณ์ทีไกิดขึๅน฿นปัจจุบันหรือ฿นอนาคต
1.4 คຌนควຌาประยุกต์ทคนลยีหรือองค์ความรูຌ฿หม โ ทีไกีไยวขຌองกับงานตามภารกิจ
ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นภาพรวม รวมทัๅงวางผนนวทางการพัฒ นาระบบงาน การปรับกลเกวิธี
บริ ห ารงาน การกาหนดนวทางการจั ด สรรละการ฿ชຌ ทรั พ ยากรหรืองบประมาณตามทีไเดຌ รับ มอบหมาย
ตลอดจนนวทางปรับปรุงกฎกณฑ์ มาตรการ มาตรฐาน฿นรืไองตางโ ฿นทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌการบริหารการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุดทันตอการปลีไยนปลงทางสังคม ศรษฐกิจ การมือง ละความตຌองการของ
ประชาชน฿นทຌองถิไน
1.5 กากับ ติดตาม รงรัด การดานินงานของสวนราชการ฿หຌป็นเปตามทิศทาง นวนยบาย
กลยุทธ์ ผนงาน ครงการทีไกาหนดเวຌ พืไอ฿หຌการดานินงานบรรลุปງาหมายละผลสัมฤทธิ์ตามทีไกาหนดเวຌ
1.6 วิ คราะห์  ผนทຌ อ งถิไ น ฿หຌ ส อดคลຌ อ งกั บ ผนชาติ ผนจั ง หวั ด ผนชุ ม ชน
ตลอดจนนยบายของผูຌบริหาร พืไอ฿หຌการบริหารงานทຌองถิไนป็นเป฿นทิศทางดียวกัน
1.7 วางผนการปฏิ บั ติ งาน฿หຌ ป็ น เปตามขัๅน ตอนละน านยบายของผูຌ บ ริ ห ารเป
ปฏิบัติ พืไอ฿หຌงานสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์
1.8 ฿หຌ คาปรึกษาละสนอความหใน กีไยวกับผนงานการดานินการตาง โ ฿หຌกับ
ผูຌบริหารองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอ฿หຌการบริหารงานทຌองถิไนกิดประยชน์ละมีประสิทธิภาพ

2. ดຌานบริหารงาน
2.1 สัไงราชการ มอบหมาย อานวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงกຌเข ตัดสิน฿จ
กຌปัญหา ประมินผลการปฏิบัติงาน ละ฿หຌคาปรึก ษานะนาการปฏิบัติราชการ พีไอ฿หຌผลการปฏิบัติราชการ
บรรลุปງาหมายละผลสัมฤทธิ์ทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนกาหนดเวຌ
2.2 ปรับปรุงนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎ ระบียบ ขຌอบังคับ หลักกณฑ์ละ
วิธีการปฏิบัติ฿นรืไองตางโ พืไอการปฏิบัติราชการทีไมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล ทั นตอการปลีไยนปลง
ละตอบสนองตอความตຌองการของประชาชน
2.3 ก ากั บ ตรวจสอบ ควบคุ ม ประมิ น ผลละกຌ เ ขปั ญ หาอุ ป สรรคของการ
ดานินงาน฿นพืๅนทีไทัๅงหมด พืไอตัดสิน฿จละกาหนดทิศทาง฿หຌงานบรรลุตามปງาหมายทีไกาหนดเวຌ ละป็นเป
ตามวัตถุประสงค์อยางมีประสิทธิภาพละกิดประยชน์สูงสุด
2.4 สนอความหในหรือพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ดานินการตางโ ตามภารกิจของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอผลสัมฤทธิ์ภารกิจขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไสอดคลຌองสภาวการณ์ของ
ประทศละความตຌองการของประชาชนป็นสาคัญ
2.5 กากับละบริหารการจัดกใบภาษี ละคาธรรมนียมตามกฎหมายทีไรับผิดชอบ
กาหนดเวຌ ฿หຌป็นเปอยางปรง฿สละสามารถตรวจสอบเดຌ
2.6 กากับดูลรืไองรຌองรียน ฿หຌคาปรึกษา นะนา ดຌานกฎหมายการอานวยความป็น
ธรรม฿หຌกประชาชน ตรวจสอบรืไองรຌองรียนขอความป็นธรรม พืไอประกอบการตัดสิน฿จละอานวยความ
ป็นธรรม฿หຌกประชาชน
2.7 ขຌารวมประชุมคณะกรรมการตางโ ตามทีไเดຌรับตงตัๅงหรือ฿นฐานะผูຌทนองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน พืไอการพิจารณา฿หຌความหใน หรือการตัดสิน฿จกຌปัญหาเดຌอยางถูกตຌอง
2.8 ฿หຌคาปรึกษาละประสานงานฝຆายบริหารสภาละสวนราชการพืไอกาหนดกรอบ
การบริหารงบประมาณของหนวยงานหรือตามผนงาน฿หຌตรงตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประทศ
2.9 ประสานงานกั บ องค์ก รภาครั ฐ อกชน ประชาสั งคม฿นระดั บ ผูຌ น าทีไ กีไ ยวขຌ อ ง
พืไอ฿หຌกิดความรวมมือหรือกຌปัญหา฿นการปฏิบัติราชการ
3. ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 ปกครองบังคับบัญชา กากับดูล ละพัฒนาทรัพยากรบุคคล฿นองค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไน พืไอการบริหารงานละพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม
3.2 วางผนอัตรากาลังของสวนราชการ฿นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอ฿หຌป็นเป
อยางมีประสิทธิภาพละป็นเปตามกฎหมาย
3.3 บริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอสรຌางรงจูง฿จ฿หຌก
ขຌาราชการ ลูกจຌางประจาละพนักงานจຌางเดຌอยางป็นธรรม
3.4 กากับ ดูล อานวยการ สงสริมละผยพรงานวิชาการทีไกีไยวขຌอง฿นรูป บบ
ตางโ พืไอ฿หຌกิดการรียนรูຌรวมกันของบุคลากร ละสริมสรຌางประสิทธิภาพ฿นการทางาน฿หຌบริการประชาชน
ภารกิจการรักษาความสงบรียบรຌอย การอานวยความยุติธรรมละภารกิจอืไนโ
3.5 ฿หຌคาปรึกษา นะนาดຌานการปฏิบัติงานกจຌาหนຌาทีไระดับรองลงมา ตอบปัญหา
ละชีๅจงรืไองตางโ ทีไกีไยวกับงาน฿นหนຌาทีไ ฿นประดในทีไมีความซับซຌอน ละละอียดออนสูงมากพืไอสนับสนุน
การปฏิบัติงานของจຌาหนຌาทีไระดับรองลงมา

4. ดຌานการบริหารทรัพยากรละงบประมาณ
4.1 กากับ ติด ตาม ควบคุม ละตรวจสอบการ฿ชຌ งบประมาณละทรั พ ยากรของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอ฿หຌการปฏิบัติราชการกิดประสิทธิภาพละความคุຌมคา บรรลุปງาหมายละ
ผลสัมฤทธิ์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
4.2 บริ ห ารงานการคลั ง ละการควบคุ ม การบิ ก จ า ยงิ น งบประมาณ฿หຌ กิ ด
ประสิทธิภาพละความคุຌมคาละป็นเปตามกฎหมาย กฎ ละระบียบขຌอบังคับทีไกีไยวขຌอง
4.3 วางผนการจัดทาละบริห ารงบประมาณรายจายประจ าป พืไอ฿หຌ สนองตอบ
ปัญหาความตຌองการของประชาชนตามผนพัฒนา
คุณสมบัติฉพาะสาหรับตาหนง
1. คุ ณ สมบั ติ  ฉพ าะส าหรั บ ต าหน ง ฿นฐานะปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส ว นต าบล
ินักบริหารงานทຌองถิไน ระดับสูงี
1.1 มีคุณสมบัติฉพาะสาหรับตาหนงนักบริหารงานทຌองถิไน ระดับตຌน ขຌอ แ
1.2 ดารงตาหนง฿ดตาหนงหนึไงมาลຌว ดังตอเปนีๅ
(1) ด ารงต าหน งหรื อคยด ารงต าหน งรองปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส วนต าบล
ินักบริหารงานทຌองถิไน ระดับสูงี หรือทีไ ก.จ. ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบทา มาลຌวเมนຌอยกวา 2 ป
(2) ด ารงต าหน งหรื อ คยด ารงต าหน งปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส ว นต าบล
ินักบริหารงานทຌองถิไน ระดับกลางี หรือทีไ ก.จ. ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบทา มาลຌวเมนຌอยกวา ไ ป
2. คุ ณ สมบั ติ ฉพาะส าหรั บ ต าหน ง ฿นฐานะรองปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส ว นต าบล
ินักบริหารงานทຌองถิไน ระดับสูงี
2.1 มีคุณสมบัติฉพาะสาหรับตาหนงนักบริหารงานทຌองถิไนระดับตຌน ขຌอ แ
2.2 ดารงตาหนง฿ดตาหนงหนึไงมาลຌว ดังตอเปนีๅ
(1) ด ารงต าหน งหรื อ คยด ารงต าหน งปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส ว นต าบล
ินักบริหารงานทຌองถิไน ระดับกลางี หรือทีไ ก.จ. ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบทา มาลຌวเมนຌอยกวา โ ป หรือ
(2) ด ารงต าหน งหรื อคยด ารงต าหน งรองปลั ด องค์ การบริ ห ารส วนต าบล
ินักบริหารงานทຌองถิไน ระดับกลางี หรือทีไ ก.จ. ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบทา มาลຌวเมนຌอยกวา ไ ป หรือ
(3) ดารงตาหนงหรือคยดารงตาหนงหัวหนຌาสานักปลัด ินักบริหารงานทัไวเป
ระดับสูงี หรือ ผูຌอานวยการสานัก ินักบริหาร...ระดับสูงี หรือทีไ ก.จ. ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบทา มาลຌว
เมนຌอยกวา 2 ป

ความรูຌความสามารถทีไตຌองการ
1. ความรูຌทีไจาป็นประจาสายงาน ประกอบดຌวย
1.1. ความรูຌรืไองปรัชญาศรษฐกิจพอพียงตามนวพระราชดาริของพระบาทสมดใจ
พระจຌาอยูหัว
ระดับ 3
1.2. ความรูຌรืไองการจัดทาผนปฏิบัติการละผนยุทธศาสตร์
ระดับ 4
1.3. ความรูຌรืไองการติดตามละประมินผล
ระดับ 3
1.4. ความรูຌรืไองระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 4
1.5. ความรูຌรืไองการบริหารความสีไยง
ระดับ 3
1.6. ความรูຌรืไองการบริหารทรัพยากรบุคคล
ระดับ 3
1.7. ความรูຌรืไองสถานการณ์ภายนอกละผลกระทบตอศรษฐกิจ
ละสังคมพืๅนทีไ
ระดับ 3
1.8. ความรูຌรืไองกฎหมายิความรูຌฉพาะทาง฿นงานทีไรับผิดชอบี
ระดับ 3
1.9. ความรูຌทัไวเปรืไองชุมชน
ระดับ 3
1.10. ความรูຌรืไองการจัดการความรูຌ
ระดับ 3
1.11. ความรูຌรืไองการทางบการงินละงบประมาณ
ระดับ 3
1.12. ความรูຌรืไองการพัฒนาบุคลากร
ระดับ 3
1.13. ความรูຌรืไองการสืไอสารสาธารณะ
ระดับ 3
2. ทักษะทีไจาป็นประจาสายงาน ประกอบดຌวย
2.1 ทักษะการบริหารขຌอมูล
ระดับ 2
2.2 ทักษะการ฿ชຌคอมพิวตอร์
ระดับ 2
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 4
2.4 ทักษะการบริหารครงการ
ระดับ 4
2.5 ทักษะ฿นการสืไอสาร การนาสนอ ละถายทอดความรูຌ
ระดับ 3
2.6 ทักษะการขียนรายงานละสรุปรายงาน
ระดับ 3
2.7 ทักษะการขียนหนังสือราชการ
ระดับ 3
3. สมรรถนะทีไจาป็นสาหรับการปฏิบัติงาน฿นตาหนง ประกอบดຌวย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุงผลสัมฤทธิ์
ระดับ 4
3.1.2 การยึดมัไน฿นความถูกตຌองละจริยธรรม
ระดับ 4
3.1.3 ความขຌา฿จ฿นองค์กรละระบบงาน
ระดับ 4
3.1.4 การบริการป็นลิศ
ระดับ 4
3.1.5 การทางานป็นทีม
ระดับ 4
3.2 สมรรถนะประจาผูຌบริหาร ไ สมรรถนะ
3.2.1 การป็นผูຌนา฿นการปลีไยนปลง
ระดับ 4
3.2.2 ความสามารถ฿นการป็นผูຌนา
ระดับ 4
3.2.3 ความสามารถ฿นการพัฒนาคน
ระดับ 4
3.2.4 การคิดชิงกลยุทธ์
ระดับ 4

3.3 สมรรถนะประจาสายงาน
3.3.1 การกากับติดตามอยางสมไาสมอ
3.3.2 การกຌเขปัญหาอยางมืออาชีพ
3.3.3 สรຌางสรรค์พืไอประยชน์ของทຌองถิไน

ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4

