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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

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 โดยมีลักษณะงำน
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 กระบวนกำรหรือวิธีกำรเชิงวิชำกำรที่เหมำะสม
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 เพื่อให้ สำมำรถใช้งำนตำมควำมต้องกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
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 นำกำรปฏิบั ติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับ
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 กำรดำเนิ นกิจกรรมต่ำงๆ 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 ให้ คำแนะนำ 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 2
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ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
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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
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