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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

บริหารท้องถิ่น

สายงาน

บริหารงานท้องถิ่น

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้ ค ลุ ม ถึ งต าแหน่ ง ต่ า ง ๆ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านประจ าขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ในฐานะปลัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น ซึ่งลักษณะงานเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามนโยบายของแผนงาน ที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้กาหนดให้สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล และ
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ให้คาปรึกษา และเสนอความเห็นต่อ นายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงาน
ภายในหน้ าที่ และความรับ ผิ ดชอบ ปกครองบั งคับบัญ ชาข้าราราชการ ลู กจ้าง และพนั กงานจ้างในองค์ กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น นั้ น ๆ ทั้ งหมด รั บ ผิ ดชอบงานประจาทั่ ว ไปขององค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ทั้ งหมด
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิจารณาทาความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และดาเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ
ที่เป็นอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดตั้ง ยุบหรือเปลี่ยนแปลงเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย การพัฒ นา ส่ งเสริมอาชีพ การทะเบียนและบัตร การศึกษา
การเลือกตั้ง งานเลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
นักบริหารงานท้องถิ่น
ระดับต้น
นักบริหารงานท้องถิ่น
ระดับกลาง
นักบริหารงานท้องถิ่น
ระดับสูง
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ตาแหน่งประเภท

บริหารท้องถิ่น

ชื่อสายงาน

บริหารงานท้องถิ่น

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักบริหารงานท้องถิ่น

ระดับตาแหน่ง

ระดับต้น

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
บริหารงานในฐานะปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กหรือรองปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่มีลักษณะงานบริห ารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด้านกฎหมายเกี่ยวกับการวางแผน
บริหารจัดการ อานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหา
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ความยากและคุณภาพของงานสูง
โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยงานและปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจานวนมากพอสมควร และปฏิบัติ หน้าที่
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 ร่วมกาหนดแนวทางการดาเนินงาน ให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์
ความคาดหวังและเป้าหมายความสาเร็จขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 ร่วมวางแผนในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒ นา องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ข้อบัญญัติต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาท้องถิ่น
1.3 บริห ารจัดการให้ เกิดการมีส่ วนร่วมของประชาชนในการทาแผนพัฒ นาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินผลงาน การเปิดเผยข้อมูลและการ
ตรวจสอบงานเพื่อให้เกิดการจัดแผนพัฒนาพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
1.4 วางแผนแนวทางการพัฒนาระบบงาน การปรับกลไกวิธีบริหารงาน การกาหนด
แนวทางการจัดสรรและการใช้ทรัพยากรหรืองบประมาณตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนแนวทางปรับปรุง
กฎเกณฑ์ มาตรการ มาตรฐานในเรื่องต่างๆ ในที่รับผิดชอบ เพื่อให้การบริหารการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
สูงสุดทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
1.5 ติ ด ตาม เร่ ง รั ด การด าเนิ น งานให้ เป็ น ไปตามทิ ศ ทาง แนวนโยบาย กลยุ ท ธ์
แผนงาน โครงการ เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
1.6 วางแผนการปฏิ บัติ งานให้ เป็ น ไปตามขั้น ตอนและนานโยบายของผู้ บ ริห ารไป
ปฏิบัติ เพื่อให้งานสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์
1.7 ให้ คาปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนงานการดาเนินการต่าง ๆ ให้กับ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. ด้านบริหารงาน
2.1 ช่ ว ยสั่ ง ราชการ มอบหมาย อ านวยการ ควบคุ ม ตรวจสอบ ปรั บ ปรุ งแก้ ไข
ตัดสินใจ แก้ปัญหา ประเมินผลการปฏิบัติงาน และให้คาปรึกษาแนะนาการปฏิบัติราชการ เพี่อให้ผลการปฏิบัติ
ราชการบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดไว้
2.2 ช่วยปรับปรุงแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์
และวิธีการปฏิบัติในเรื่องต่างๆ เพื่อการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
2.3 ช่ ว ยก ากั บ ตรวจสอบ ควบคุ ม และปฏิ บั ติ ง านที่ ไ ด้ รั บ มอบจากส่ ว นกลาง
ส่วนภูมิภาค เพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
2.4 เสนอความเห็นหรือช่วยพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ดาเนินการต่างๆ ตามภารกิจ
ของส่วนราชการ เพื่อผลสัมฤทธิ์ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.5 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งหรือในฐานะผู้แทนองค์กร
ปกครองท้องถิ่น เพื่อการพิจารณาให้ความเห็น หรือการตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
2.6 ประสานงานฝ่ายบริหาร สภา ฯ และส่วนราชการ เพื่อกาหนดกรอบการบริหาร
งบประมาณ (ตามหน่วยงานหรือตามแผนงานให้ตรงตามยุทธศาสตร์การพัฒนางบประมาณ)
2.7 กากับและบริหารการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบกาหนดไว้ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
2.8 กากับดูแลเรื่องร้องเรียน ให้คาปรึกษา แนะนา ด้านกฎหมายการอานวยความเป็น
ธรรมให้แก่ป ระชาชน ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรม เพื่อนาเสนอผู้ บังคับบัญชาประกอบการ
ตัดสินใจเพื่ออานวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน
2.9 ประสานงานกั บ องค์ก รภาครัฐ เอกชน ประชาสั งคมในระดั บ ผู้ น าที่ เกี่ ยวข้ อ ง
เพื่อให้เกิดความร่วมมือหรือแก้ปัญหาในการปฏิบัติราชการ
3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3.1 ช่วยปกครองบังคับบัญชา กากับดูแล และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรส่วน
ท้องถิ่น เพื่อการบริหารงานและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม
3.2 ช่วยวางแผนอัตรากาลังของส่วนราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมาย
3.3 ช่วยบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างแรงจูงใจ
ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างได้อย่างเป็นธรรม
3.4 กากับ ดูแล อานวยการ ส่งเสริมและเผยแพร่งานวิชาการที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ
ต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากร และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน การ
รักษาความสงบเรียบร้อย การอานวยความยุติธรรมและภารกิจอื่นๆ
3.5 ให้คาปรึกษา แนะนาด้านการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา

4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 ช่วยวางแผน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการใช้งบประมาณและทรัพยากร
ของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
ส่วนราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 ช่ว ยในการบริห ารงานการคลั ง และการควบคุ ม การเบิ ก จ่ายเงิน งบประมาณ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าและเป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
4.3 ร่วมวางแผนการจัดทาและบริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปี เพื่อให้สนองตอบ
ปัญหาความต้องการของประชาชนตามแผนพัฒนา
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้
1.1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ
ทางกฎหมาย การปกครอง รัฐศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.
ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
1.2 ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ
ทางกฎหมาย การปกครอง รัฐศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.
ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
1.3 ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ
ทางกฎหมาย การปกครอง รัฐศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.
ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล (นักบริหารงาน
ท้องถิ่น ระดับต้น)
2.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น ข้อ 1
2.2 ด ารงต าแหน่ ง หรื อ เคยด ารงต าแหน่ ง รองปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) ตามข้อ 3 หรือที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. คุ ณ สมบั ติ เฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง ในฐานะรองปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
3.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น ข้อ 1
3.2 ดารงตาแหน่ งหรือเคยด ารงตาแหน่ งหั ว หน้าส านั ก ปลั ด (นั กบริห ารงานทั่ว ไป
ระดับต้น) หรือตาแหน่งผู้อานวยการกอง (นักบริหาร...ระดับต้น) มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
1.2. ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.3. ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล
1.4. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.5. ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง
1.6. ความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.7. ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมพื้นที่
1.8. ความรู้เรื่องกฎหมาย(ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.9. ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.10. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.11. ความรู้เรื่องการทางบการเงินและงบประมาณ
1.12. ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร
1.13. ความรู้เรื่องการสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาผู้บริหาร 4 สมรรถนะ
3.2.1 การเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลง
3.2.2 ความสามารถในการเป็นผู้นา
3.2.3 ความสามารถในการพัฒนาคน
3.2.4 การคิดเชิงกลยุทธ์

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2

3.3 สมรรถนะประจาสายงาน
3.3.1 การกากับติดตามอย่างสม่าเสมอ
3.3.2 การแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ
3.3.3 สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2

ตาแหน่งประเภท

บริหารท้องถิ่น

ชื่อสายงาน

บริหารงานท้องถิ่น

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักบริหารงานท้องถิ่น

ระดับตาแหน่ง

ระดับกลาง

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
บริหารงานในฐานะปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีลักษณะงานบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด้านกฎหมายเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ
อ านวยการ สั่ ง ราชการ มอบหมาย ก ากั บ ดู แ ล ตรวจสอบ ประเมิ น ผลงาน ตั ด สิ น ใจ แก้ ปั ญ หา
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ความยากและคุณภาพของงานสูง
มาก โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยงานและปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจานวนมากพอสมควร และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 กาหนดแนวทางการดาเนินงาน ให้ส อดคล้องกับทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์
ความคาดหวังและเป้าหมายความสาเร็จขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
หรือการพั ฒ นาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนและวัฒ นธรรมทั้งในด้านประสิท ธิภ าพและประสิ ทธิผ ลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 บริห ารจัดการให้ เกิดการมีส่ วนร่วมของประชาชนในการทาแผนพัฒ นาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินผลงาน การเปิดเผยข้อมูลและการ
ตรวจสอบงานเพื่อให้เกิดการจัดแผนพัฒนาเมืองพัทยาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
1.3 ค้นคว้าประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตามภารกิจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นในภาพรวม รวมทั้งวางแผนแนวทางการพัฒ นาระบบงาน การปรับกลไกวิธี
บริ ห ารงาน การกาหนดแนวทางการจั ด สรรและการใช้ ทรัพ ยากรหรืองบประมาณตามที่ได้ รับ มอบหมาย
ตลอดจนแนวทางปรับปรุงกฎเกณฑ์ มาตรการ มาตรฐานในเรื่องต่างๆ ที่รับผิดชอบ เพื่อให้การบริห ารการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสู งสุดทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความต้องการของ
ประชาชน
1.4 กากับ ติดตาม เร่งรัด การดาเนินงานให้เป็นไปตามทิศทาง แนวนโยบาย กลยุทธ์
แผนงาน โครงการ เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
1.5 วางแผนการปฏิ บัติ งานให้ เป็ น ไปตามขั้ น ตอนและนานโยบายของผู้ บ ริห ารไป
ปฏิบัติ เพื่อให้งานสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์
1.6 ให้ คาปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนงานการดาเนินการต่าง ๆ ให้กับ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. ด้านบริหารงาน
2.1 สั่งราชการ มอบหมาย อานวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ ไข ตัดสินใจ
แก้ปัญหา ประเมินผลการปฏิบัติงาน และให้คาปรึกษาแนะนาการปฏิบัติราชการ เพี่อให้ผลการปฏิบัติราชการ
บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดไว้
2.2 ปรั บ ปรุ ง แนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในเรื่องต่างๆ เพื่อการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
2.3 กากับตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
เพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
2.4 เสนอความเห็นหรือช่วยพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ดาเนินการต่างๆ ตามภารกิจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อผลสัมฤทธิ์ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องสภาวการณ์
ของประเทศและความต้องการของประชาชนเป็นสาคัญ
2.5 กากับและบริหารการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายที่รับผิดชอบ
กาหนดไว้ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
2.6 กากับดูแลเรื่องร้องเรียน ให้คาปรึกษา แนะนา ด้านกฎหมายการอานวยความเป็น
ธรรมให้แก่ประชาชน ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรม เพื่อประกอบการตัดสินใจและอานวยความ
เป็นธรรมให้แก่ประชาชน
2.7 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งหรือในฐานะผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการพิจารณาให้ความเห็น หรือการตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
2.8 ให้คาปรึกษาและประสานงานฝ่ายบริหารสภาและส่วนราชการเพื่อกาหนดกรอบ
การบริหารงบประมาณของหน่วยงานหรือตามแผนงานให้ตรงตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
2.9 ประสานงานกั บ องค์ก รภาครัฐ เอกชน ประชาสั งคมในระดั บ ผู้ น าที่ เกี่ ยวข้ อ ง
เพื่อให้เกิดความร่วมมือหรือแก้ปัญหาในการปฏิบัติราชการ
3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 ปกครองบังคับบัญชา กากับดูแล และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อการบริหารงานและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม
3.2 ช่วยวางแผนอัตรากาลังของส่วนราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมาย
3.3 ช่วยบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างแรงจูงใจ
ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างได้อย่างเป็นธรรม
3.4 กากับ ดูแล อานวยการ ส่งเสริมและเผยแพร่งานวิชาการที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ
ต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากร และเสริมสร้างประสิ ทธิภาพในการทางานให้บริการประชาชน
ภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อย การอานวยความยุติธรรมและภารกิจอื่นๆ
3.5 ให้คาปรึกษา แนะนาด้านการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ในประเด็นที่มีความซับซ้อน และละเอียดอ่อนเพื่ อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา

4. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วางแผน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการใช้งบประมาณและทรัพยากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า บรรลุเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 บริ ห ารงานการคลั ง และการควบคุ ม การเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าและเป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
4.3 วางแผนการจั ด ท า และบริ ห ารงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี เพื่ อ ให้ ก าร
ปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สนองตอบปัญหาความต้องการของประชาชนตามแผนพัฒนา
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล (นักบริหารงาน
ท้องถิ่น ระดับกลาง)
1.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น ข้อ 1
1.2 ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
(1) ด ารงต าแหน่ งหรือ เคยด ารงต าแหน่ งรองปลั ด องค์ การบริหารส่ วนต าบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) ตามข้อ 2 หรือที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
(2) ด ารงต าแหน่ งหรื อ เคยด ารงต าแหน่ ง ปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
(นั ก บริ ห ารงานท้ อ งถิ่ น ระดั บ ต้ น ) หรื อ ที่ ก.จ. , ก.ท. หรื อ ก.อบต. เที ย บเท่ า มาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า 4 ปี
กาหนดเวลา 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น
ข้อ 1.2 หรือ ข้อ 1.3
2. คุ ณ สมบั ติ เฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง ในฐานะรองปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
2.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น ข้อ 1
2.2 ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
(1) ด ารงต าแหน่ งหรื อ เคยด ารงต าแหน่ งปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) หรือที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
(2) ด ารงต าแหน่ งหรื อเคยด ารงต าแหน่ งรองปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
(นั ก บริ ห ารงานท้ อ งถิ่ น ระดั บ ต้ น ) หรื อ ที่ ก.จ. , ก.ท. หรื อ ก.อบต. เที ย บเท่ า มาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า 4 ปี
กาหนดเวลา 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น
ข้อ 1.2 และ ข้อ 1.3 หรือ
(3) ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งหัวหน้าสานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป
ระดับ กลาง) หรือ ผู้อานวยการกอง (นั กบริห าร... ระดับกลาง) หรือที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่า
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 2
1.2. ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
ระดับ 4
1.3. ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล
ระดับ 3
1.4. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 4
1.5. ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง
ระดับ 3
1.6. ความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล
ระดับ 3
1.7. ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมพื้นที่
ระดับ 3
1.8. ความรู้เรื่องกฎหมาย(ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.9. ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 3
1.10. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 3
1.11. ความรู้เรื่องการทางบการเงินและงบประมาณ
ระดับ 2
1.12. ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร
ระดับ 3
1.13. ความรู้เรื่องการสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 3
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 2
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 2
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 3
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 3
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 2
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 2
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
ระดับ 3
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ 3
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
ระดับ 3
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
ระดับ 3
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
ระดับ 3
3.1.5 การทางานเป็นทีม
ระดับ 3
3.2 สมรรถนะประจาผู้บริหาร 4 สมรรถนะ
3.2.1 การเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลง
ระดับ 2
3.2.2 ความสามารถในการเป็นผู้นา
ระดับ 2
3.2.3 ความสามารถในการพัฒนาคน
ระดับ 2
3.2.4 การคิดเชิงกลยุทธ์
ระดับ 2

3.3 สมรรถนะประจาสายงาน
3.3.1 การกากับติดตามอย่างสม่าเสมอ
3.3.2 การแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ
3.3.3 สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3

ตาแหน่งประเภท

บริหารท้องถิ่น

ชื่อสายงาน

บริหารงานท้องถิ่น

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักบริหารงานท้องถิ่น

ระดับตาแหน่ง

ระดับสูง

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขนาดใหญ่ ที่มีลักษณะงานบริห ารงานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและด้านกฎหมายเกี่ยวกับการวางแผน
บริหารจัดการ อานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหา
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ความยากและคุณภาพของงานสูง
มากเป็นพิเศษ โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยงานและปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจานวนมาก และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 ก าหนดทิ ศ ทาง แนวนโยบาย ประเด็ น กลยุ ท ธ์ ความคาดหวั งและเป้ า หมาย
ความสาเร็จของส่วนราชการต่างๆ วางกรอบความคิดในภาพรวมและส่วนย่อย โดยเชื่อมโยงกับพันธกิจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนและ
วัฒนธรรม ทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 บริห ารจัดการให้ เกิดการมีส่ วนร่วมของประชาชนในการทาแผนพัฒ นาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินผลงาน การเปิดเผยข้อมูลและการ
ตรวจสอบงานเพื่อให้เกิดการจัดแผนพัฒนาพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
1.3 วางแผนและเสนอการตราข้อบัญญั ติซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย เพื่อให้ การ
ดาเนินการในพื้นที่ซึ่งมีความซับซ้อน และหลากหลายของภารกิจสูงมาก สามารถยืดหยุ่นและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนหรือผู้ประกอบการตามสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือในอนาคต
1.4 ค้นคว้าประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตามภารกิจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม รวมทั้งวางแผนแนวทางการพัฒ นาระบบงาน การปรับกลไกวิธี
บริ ห ารงาน การกาหนดแนวทางการจั ด สรรและการใช้ ทรัพ ยากรหรืองบประมาณตามที่ได้ รับ มอบหมาย
ตลอดจนแนวทางปรับปรุงกฎเกณฑ์ มาตรการ มาตรฐานในเรื่องต่างๆ ในที่รับผิดชอบ เพื่อให้การบริหารการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุดทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น
1.5 กากับ ติดตาม เร่งรัด การดาเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามทิศทาง แนวนโยบาย
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการที่กาหนดไว้ เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
1.6 วิ เคราะห์ แ ผนท้ อ งถิ่ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนชาติ แผนจั ง หวั ด แผนชุ ม ชน
ตลอดจนนโยบายของผู้บริหาร เพื่อให้การบริหารงานท้องถิ่นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
1.7 วางแผนการปฏิ บัติ งานให้ เป็ น ไปตามขั้น ตอนและนานโยบายของผู้ บ ริห ารไป
ปฏิบัติ เพื่อให้งานสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์
1.8 ให้ คาปรึกษาและเสนอความเห็น เกี่ยวกับแผนงานการดาเนินการต่าง ๆ ให้กับ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การบริหารงานท้องถิ่นเกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ

2. ด้านบริหารงาน
2.1 สั่งราชการ มอบหมาย อานวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ตัดสินใจ
แก้ปัญหา ประเมินผลการปฏิบัติงาน และให้คาปรึก ษาแนะนาการปฏิบัติราชการ เพี่อให้ผลการปฏิบัติราชการ
บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดไว้
2.2 ปรับปรุงแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และ
วิธีการปฏิบัติในเรื่องต่างๆ เพื่อการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั นต่อการเปลี่ยนแปลง
และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
2.3 ก ากั บ ตรวจสอบ ควบคุ ม ประเมิ น ผลและแก้ ไ ขปั ญ หาอุ ป สรรคของการ
ดาเนินงานในพื้นที่ทั้งหมด เพื่อตัดสินใจและกาหนดทิศทางให้งานบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ และเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
2.4 เสนอความเห็นหรือพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ดาเนินการต่างๆ ตามภารกิจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อผลสัมฤทธิ์ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องสภาวการณ์ของ
ประเทศและความต้องการของประชาชนเป็นสาคัญ
2.5 กากับและบริหารการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายที่รับผิดชอบ
กาหนดไว้ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
2.6 กากับดูแลเรื่องร้องเรียน ให้คาปรึกษา แนะนา ด้านกฎหมายการอานวยความเป็น
ธรรมให้แก่ประชาชน ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรม เพื่อประกอบการตัดสินใจและอานวยความ
เป็นธรรมให้แก่ประชาชน
2.7 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งหรือในฐานะผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการพิจารณาให้ความเห็น หรือการตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
2.8 ให้คาปรึกษาและประสานงานฝ่ายบริหารสภาและส่วนราชการเพื่อกาหนดกรอบ
การบริหารงบประมาณของหน่วยงานหรือตามแผนงานให้ตรงตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
2.9 ประสานงานกั บ องค์ก รภาครัฐ เอกชน ประชาสั งคมในระดั บ ผู้ น าที่ เกี่ ยวข้ อ ง
เพื่อให้เกิดความร่วมมือหรือแก้ปัญหาในการปฏิบัติราชการ
3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 ปกครองบังคับบัญชา กากับดูแล และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อการบริหารงานและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม
3.2 วางแผนอัตรากาลังของส่วนราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมาย
3.3 บริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่
ข้าราชการ ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างได้อย่างเป็นธรรม
3.4 กากับ ดูแล อานวยการ ส่งเสริมและเผยแพร่งานวิชาการที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ
ต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากร และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทางานให้บริการประชาชน
ภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อย การอานวยความยุติธรรมและภารกิจอื่นๆ
3.5 ให้คาปรึกษา แนะนาด้านการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ในประเด็นที่มีความซับซ้อน และละเอียดอ่อนสูงมากเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา

4. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 กากับ ติด ตาม ควบคุม และตรวจสอบการใช้ งบประมาณและทรัพ ยากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า บรรลุเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 บริ ห ารงานการคลั ง และการควบคุ ม การเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าและเป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
4.3 วางแผนการจัดทาและบริห ารงบประมาณรายจ่ายประจาปี เพื่อให้ สนองตอบ
ปัญหาความต้องการของประชาชนตามแผนพัฒนา
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. คุ ณ สมบั ติ เ ฉพ าะส าหรั บ ต าแหน่ ง ในฐาน ะปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)
1.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น ข้อ 1
1.2 ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
(1) ด ารงต าแหน่ งหรื อเคยด ารงต าแหน่ งรองปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ วนต าบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง) หรือที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
(2) ด ารงต าแหน่ งหรื อ เคยด ารงต าแหน่ งปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) หรือที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
2. คุ ณ สมบั ติ เฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง ในฐานะรองปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)
2.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น ข้อ 1
2.2 ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
(1) ด ารงต าแหน่ งหรื อ เคยด ารงต าแหน่ งปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) หรือที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
(2) ด ารงต าแหน่ งหรื อเคยด ารงต าแหน่ งรองปลั ด องค์ การบริ ห ารส่ วนต าบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) หรือที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ
(3) ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งหัวหน้าสานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป
ระดับสูง) หรือ ผู้อานวยการสานัก (นักบริหาร...ระดับสูง) หรือที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่า มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 3
1.2. ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
ระดับ 4
1.3. ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล
ระดับ 3
1.4. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 4
1.5. ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง
ระดับ 3
1.6. ความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล
ระดับ 3
1.7. ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมพื้นที่
ระดับ 3
1.8. ความรู้เรื่องกฎหมาย(ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.9. ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 3
1.10. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 3
1.11. ความรู้เรื่องการทางบการเงินและงบประมาณ
ระดับ 3
1.12. ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร
ระดับ 3
1.13. ความรู้เรื่องการสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 3
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 2
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 2
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 4
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 4
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 3
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 3
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
ระดับ 3
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ 4
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
ระดับ 4
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
ระดับ 4
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
ระดับ 4
3.1.5 การทางานเป็นทีม
ระดับ 4
3.2 สมรรถนะประจาผู้บริหาร 4 สมรรถนะ
3.2.1 การเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลง
ระดับ 4
3.2.2 ความสามารถในการเป็นผู้นา
ระดับ 4
3.2.3 ความสามารถในการพัฒนาคน
ระดับ 4
3.2.4 การคิดเชิงกลยุทธ์
ระดับ 4

3.3 สมรรถนะประจาสายงาน
3.3.1 การกากับติดตามอย่างสม่าเสมอ
3.3.2 การแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ
3.3.3 สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น

ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4

