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มาตรฐานกาหนดตาหนง
ตาหนงประภท

อำนวยกำรทຌองถิไน

สายงาน

บริหำรงำนชำง

ลักษณะงานดยทัไวเป
สำยงำนนีๅ ค ลุ ม ถึ ง ต ำหน ง ต ำ งโ ทีไ ป ฏิ บั ติ ง ำนทำงดຌ ำนบริ ห ำรงำนช ำ ง ฿นฐำนะหั ว หนຌ ำ
หนวยงำนหัวหนຌำหนวยงำนทีไป็นกองหรือสวน หัวหนຌำหนวยงำนทียบทำกองหรือส วน หัวหนຌำหนวยงำนทีไ
สูงกวำกอง หรือหั วหนຌ ำหน วยงำน ซึไงมีลั กษณะงำนทีไ ป ฏิบั ติกีไยวกับ กำรบริห ำรควบคุม฿หຌ คำปรึ กษำละ
ตรวจสอบงำนดຌำนชำงตำงโ ชน งำนชำงยธำ งำนดຌำนเฟฟງำละสงสวำงสำธำรณะ งำนสวนสำธำรณะ
งำนชำงกอสรຌำง งำนชำงส ำรวจ งำนชำงรั งวัด งำนชำงขี ยนบบ งำนชำงทคนิ คงำนช ำงลหะ งำนชำง
ครืไองยนต์ งำนชำงครืไองกล ป็นตຌน นอกจำกนัๅนยังตຌองวำงผน ออกบบละควบคุมงำนสถำปัตยกรรม งำน
วิศวกรรมละงำนกอสรຌำงตำงโ ซึไงตำหนงตำงโ หลำนีๅ มีลักษณะทีไจำป็นตຌอง฿ชຌผูຌมีควำมรูຌควำมชำนำญ฿น
วิชำชำง วิชำกำรทำงวิศวกรรมละสถำปัตยกรรม ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง
ชืไอตาหนง฿นสายงานละระดับตาหนง
ตำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของตำหนงดังนีๅ
นักบริหำรงำนชำง
ระดับตຌน
นักบริหำรงำนชำง
ระดับกลำง
นักบริหำรงำนชำง
ระดับสูง

ก.อบต. กำหนดมืไอ 26 พฤศจิกำยน 2558

ตาหนงประภท

อำนวยกำรทຌองถิไน

ชืไอสายงาน

บริหำรงำนชำง

ชืไอตาหนง฿นสายงาน

นักบริหำรงำนชำง

ระดับตาหนง

ระดับตຌน

หนຌาทีไละความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำหนวยงำนระดับกองหรือ หัวหนຌำฝຆำย ทีไมีลักษณะงำนกีไยวกับกำร
วำงผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อำนวยกำร สัไงรำชกำร มอบหมำย กำกับ นะนำ ตรวจสอบ ประมินผลงำน
ตัดสิน฿จ กຌปัญหำ฿นงำนบริหำรงำนชำงละงำนของหนวยงำนทีไรับผิดชอบ ซึไงลักษณะหนຌำทีไควำมรับผิดชอบ
ละคุณภำพของงำนสูงมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำงโ ดังนีๅ
1. ดຌานผนงาน
1.1 ร ว มวำงผนงำน/ครงกำร หรื อ ผนกำรปฏิ บั ติ ง ำน รวมทัๅ ง ปງ ำ หมำยละ
ผลสัมฤทธิ์ของหนวยงำนดຌำนงำนชำง งำนวิศวกรรมหรืองำนสถำปัตยกรรมทีไสังกัด พืไอป็นบบผน฿นกำร
ปฏิบัติงำนของหนวยงำน฿หຌสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
1.2 กำหนดนวทำงของงำน/ครงกำร รวมทัๅงปງำหมำยละผลสัมฤทธิ์ของหนวยงำน
฿หຌสอดคลຌองนยบำยละผนกลยุทธ์ของหนวยงำนทีไสังกัด
1.3 ติดตำม รงรัด กำรดำนินกิจกรรมตำงโ ฿หຌป็นเปตำมผนงำน/ครงกำร หรือ
ผนกำรปฏิ บั ติ งำน ตลอดจนประมิ น ผลละรำยงำนกำรด ำนิ น งำน พืไ อ ฿หຌ ป็ น เปตำม ปງ ำหมำยละ
ผลสัมฤทธิ์ของหนวยงำนตำมทีไกำหนดเวຌ
2. ดຌานการบริหาร
2.1 จัดระบบงำน ละวิธีกำรปฏิ บั ติรำชกำรของหน ว ยงำน พืไอป็ นนวทำงกำร
ปฏิ บั ติ ร ำชกำรของจຌ ำหนຌ ำทีไ ฿นหน ว ยงำนทีไ รั บ ผิ ด ชอบ ฿หຌ ป็ น เปอย ำงถู ก ตຌ อ ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ ละกิ ด
ประยชน์สูงสุด
2.2 มอบหมำย กำกับดูล ตรวจสอบ ติดตำม ฿หຌคำนะนำ ปรับปรุงกຌเข ฿นรืไอง
ตำงโ ทีไกีไยวขຌองกับภำรกิจของหนวยงำน พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนบรรลุปງำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไกำหนดเวຌ
2.3 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำนินกำรตำงโ ตำมภำรกิจทีไหนวยงำนรับผิดชอบ
พืไอ฿หຌบรรลุปງำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไกำหนดเวຌ
2.4 ติดตอประสำนงำนกับหนวยงำนหรือองค์กรภำครัฐ อกชน ละบุคคลทีไกีไยวขຌอง
พืไอกิดควำมรวมมือหรือบูรณำกำรงำน฿หຌกิดผลสัมฤทธิ์ละป็นประยชน์ตอประชำชนผูຌรับบริกำร
2.5 ชีๅจงขຌอทใจจริง พิจำรณำ฿หຌควำมหใน ขຌอสนอนะ฿นทีไประชุมคณะกรรมกำร
ละคณะทำงำนตำงโ ทีไเดຌรับตงตัๅง หรือวทีจรจำตำงโ พืไอ ฿หຌภำรกิจป็นเปตำมวัตถุประสงค์ ละรักษำ
ผลประยชน์ของรำชกำร
3. ดຌานการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงำนละอัตรำกำลังจຌำหนຌำทีไ฿นหนวยงำน฿หຌสอดคลຌองกับภำรกิจ พืไอ฿หຌ
ปฏิบัติรำชกำรกิดประสิทธิภำพ ละควำมคุຌมคำ
3.2 ติดตำมละประมินผลงำนของจຌำหนຌำทีไ฿นบังคับบัญชำ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำน
สอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ของหนวยงำนละบรรลุปງำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไกำหนดเวຌ

3.3 ฿หຌคำปรึกษำนะนำ ปรับปรุงละพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนของจຌำหนຌำทีไ฿นบังคับ
บัญชำ ฿หຌมีควำมสำมำรถละสมรรถนะทีไหมำะสมงำนทีไปฏิบัติ
4. ดຌานบริหารทรัพยากรละงบประมาณ
4.1 วำงผนกำร฿ชຌทรัพยำกรละงบประมำณของหน วยงำน พืไอ฿หຌ สอดคลຌ องกับ
นยบำย พันธกิจ ละป็นเปตำมปງำหมำยขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
4.2 ติดตำม ตรวจสอบกำร฿ชຌทรัพยำกรละงบประมำณ ฿หຌกิดประสิทธิภำพ ควำม
คุຌมคำ ละป็นเปตำมปງำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไกำหนดเวຌ
คุณสมบัติฉพาะสาหรับตาหนง
1. เดຌรับคุณวุฒิการศึกษา ดังนีๅ
1.1 เดຌรับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือ
ทำงวิศวกรรมยธำ วิศวกรรมชลประทำน วิศวกรรมสุขำภิบำล วิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมครืไองกล วิศวกรรม
สิไงวดลຌอม วิศวกรรมกอสรຌ ำง สถำปั ตยกรรม ผังมือง กอสรຌำง เฟฟງำ ครืไองกล กำรจัดกำรงำนกอสรຌำง
วิศวกรรมศำสตร์ กำรจัดกำรงำนวิศวกรรม หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบต. กำหนดวำ฿ชຌ
ป็นคุณสมบัติฉพำะสำหรับตำหนงนีๅเดຌ
1.2 เดຌรับปริญญำทหรือคุณวุฒิ อยำงอืไนทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือ
ทำงวิศวกรรมยธำ วิศวกรรมชลประทำน วิศวกรรมสุขำภิบำล วิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมครืไองกล วิศวกรรม
สิไงวดลຌอม วิศวกรรมกอสรຌ ำง สถำปั ตยกรรม ผังมือง กอสรຌำง เฟฟງำ ครืไองกล กำรจัดกำรงำนกอสรຌำง
วิศวกรรมศำสตร์ กำรจัดกำรงำนวิศวกรรม หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบต. กำหนดวำ฿ชຌ
ป็นคุณสมบัติฉพำะสำหรับตำหนงนีๅเดຌ
1.3 เดຌรับปริญญำอกหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือ
ทำงวิศวกรรมยธำ วิศวกรรมชลประทำน วิศวกรรมสุขำภิบำล วิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมครืไองกล วิศวกรรม
สิไงวดลຌอม วิศวกรรมกอสรຌ ำง สถำปั ตยกรรม ผังมือง กอสรຌำง เฟฟງำ ครืไองกล กำรจัดกำรงำนกอสรຌำง
วิศวกรรมศำสตร์ กำรจัดกำรงำนวิศวกรรม หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบต. กำหนดวำ฿ชຌ
ป็นคุณสมบัติฉพำะสำหรับตำหนงนีๅเดຌ
2. คุณสมบัติฉพาะสาหรับตาหนง฿นฐานะผูຌอานวยการกอง ินักบริหารงานชาง ระดับตຌนี
2.1 มีคุณสมบัติฉพำะสำหรับตำหนงนักบริหำรงำนชำง ระดับตຌน ขຌอ แ ละ
2.2 ดำรงตำหน งหรือคยดำรงตำหน งหั วหนຌ ำฝຆ ำย ินั ก บริหำรงำนชำง ระดับตຌน ี
ตำมขຌอ ใ หรือทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบทำ มำลຌวเมนຌอยกวำ โ ปี ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนกำรชำง
หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง มำลຌวเมนຌอยกวำ แ ปี
3. คุณสมบัติฉพาะสาหรับตาหนง฿นฐานะหัวหนຌาฝ่าย ินักบริหารงานชาง ระดับตຌนี
3.1 มีคุณสมบัติฉพำะสำหรับตำหนงนักบริหำรงำนชำงระดับตຌน ขຌอ แ ละ
3.2 ดำรงตำหนง฿ดตำหนงหนึไง ดังตอเปนีๅ
ิแี ประภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำร มำลຌวเมนຌอยกวำ ไ ปี
ิโี ประภททัไวเป ระดับอำวุส มำลຌวเมนຌอยกวำ ไ ปี
ิใี ประภททัไวเป เมตไำกวำระดับชำนำญงำน มำลຌวเมนຌอยกวำ แเ ปี
3.3 ปฏิบัติงำนดຌำนงำนชำง หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง มำลຌวเมนຌอยกวำ แ ปี

ความรูຌความสามารถทีไตຌองการ
1. ควำมรูຌทีไจำป็นประจำสำยงำน ประกอบดຌวย
1.1. ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชดำริของพระบำทสมดใจ
พระจຌำอยูหัว
ระดับ 1
1.2. ควำมรูຌรืไองกำรจัดทำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์
ระดับ 2
1.3. ควำมรูຌรืไองกำรติดตำมละประมินผล
ระดับ 2
1.4. ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร
ระดับ 2
1.5. ควำมรูຌรืไองกำรบริหำรควำมสีไยง
ระดับ 2
1.6. ควำมรูຌรืไองกำรพัฒนำบุคลำกร
ระดับ 2
1.7. ควำมรูຌรืไองสถำนกำรณ์ภำยนอกละผลกระทบตอศรษฐกิจ
ละสังคมพืๅนทีไ
ระดับ 2
1.8. ควำมรูຌทีไจำป็น฿นงำนิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี
ระดับ 2
1.9. ควำมรูຌรืไองกฎหมำยิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี
ระดับ 2
1.10. ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ
ระดับ 1
1.11. ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน
กำรประมินผลกระทบสิไงวดลຌอม
ระดับ 2
2. ทักษะทีไจำป็นประจำสำยงำน ประกอบดຌวย
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล
ระดับ 1
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์
ระดับ 1
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน
ระดับ 2
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร
ระดับ 2
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรนำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ
ระดับ 1
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน
ระดับ 1
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร
ระดับ 2
3. สมรรถนะทีไจำป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นตำหนง ประกอบดຌวย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์
ระดับ 1
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม
ระดับ 1
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน
ระดับ 1
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ
ระดับ 1
3.1.5 กำรทำงำนป็นทีม
ระดับ 1
3.2 สมรรถนะประจำผูຌบริหำร ไ สมรรถนะ
3.2.1 กำรป็นผูຌนำ฿นกำรปลีไยนปลง
ระดับ 1
3.2.2 ควำมสำมำรถ฿นกำรป็นผูຌนำ
ระดับ 1
3.2.3 ควำมสำมำรถ฿นกำรพัฒนำคน
ระดับ 1
3.2.4 กำรคิดชิงกลยุทธ์
ระดับ 1

3.3 สมรรถนะประจำสำยงำน
3.3.1 กำรกຌเชปัญหำละดำนินกำรชิงรุก
3.3.2 กำรวำงผนละกำรจัดกำร
3.3.3 กำรสรຌำง฿หຌกิดกำรมีสวนรวมทุกภำคสวน
3.3.4 ควำมขຌำ฿จพืๅนทีไละกำรมืองทຌองถิไน
3.3.5 สรຌำงสรรค์พืไอประยชน์ของทຌองถิไน

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2

ตาหนงประภท

อำนวยกำรทຌองถิไน

ชืไอสายงาน

บริหำรงำนชำง

ชืไอตาหนง฿นสายงาน

นักบริหำรงำนชำง

ระดับตาหนง

ระดับกลำง

หนຌาทีไละความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำหนวยงำนระดับกอง หรือตำหนงหัวหนຌำหนวยงำนอืไนทีไ ทียบทำ
กองซึไงมีลักษณะงำนกีไ ยวกับ กำรวำงผน บริห ำรจัดกำร จัดระบบงำน อำนวยกำร สัไงรำชกำร มอบหมำย
กำกับ นะนำ ตรวจสอบ ประมินผลงำน ตัดสิน฿จ กຌปั ญหำ฿นงำนของหนวยงำนทีไรับผิดชอบ ซึไงลักษณะ
หนຌำทีไควำมรับผิดชอบละคุณภำพของงำนสูงมำกป็นพิศษ ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย ดยมี
ลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำงโ ดังนีๅ
1. ดຌานผนงาน
1.1 วำงผนงำน/ครงกำร หรือผนกำรปฏิบัติงำน รวมทัๅงปງำหมำยละผลสัมฤทธิ์
ของหนวยงำนดຌำนงำนชำง งำนวิศวกรรมหรืองำนสถำปัตยกรรมทีไสังกัด พืไอป็นบบผน฿นกำรปฏิบัติงำน
ของหนวยงำน฿หຌสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
1.2 ติดตำม รงรัด กำรดำนินกิจกรรมตำงโ ฿หຌป็นเปตำมผนงำน/ครงกำร หรือ
ผนกำรปฏิ บั ติ งำน ตลอดจนประมิ น ผลละรำยงำนกำรด ำนิ น งำน พืไ อ ฿หຌ ป็ น เปตำมปງ ำหมำยละ
ผลสัมฤทธิ์ของหนวยงำนตำมทีไกำหนดเวຌ
1.3 วำงนวทำงกำรศึกษำ วิครำะห์ ละสนอนวทำงพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนหรือ
ระบบงำนของหนวยงำนดຌำนงำนชำง งำนวิศวกรรมหรืองำนสถำปัตยกรรมทีไสังกัดทีไรับผิดชอบ พืไอปรับปรุง
กระบวนกำรทำงำน฿หຌมีประสิทธิภำพยิไงขึๅน ภำย฿ตຌขຌอจำกัดทำงดຌำนงบประมำณ บุคลำกร ละวลำ
1.4 คຌนควຌำประยุกต์ทคนลยีหรือองค์ควำมรูຌ฿หม โ ทีไกีไยวขຌองกับงำน฿นภำรกิจของ
หนวยงำน฿นภำพรวมพืไอนำมำปรับปรุง฿หຌกำรปฏิบัติงำน ระบบงำน หรือกระบวนกำรทำงำนมีประสิทธิภำพมำกขึๅน
2. ดຌานบริหารงาน
2.1 ควบคุมดูล ตรวจสอบ ติดตำม ฿หຌคำนะนำละปรับปรุงกຌเขกำรออกบบละ
กอสรຌำงงำนยธำ กำรวำงผังหลัก กำรขียนบบรูปรำยกำรกอสรຌำง กำรออกบบสถำปัตยกรรม ละออกบบ
งำนดຌำนวิศวกรรมตำงโ พืไอ฿หຌเดຌผลผลิตตำมปງำหมำยทีไกำหนดเวຌ
2.2 พิจำรณำขຌอขัดยຌงตำงโ ฿นดຌำนงำนออกบบละกอสรຌำง หรือกำร฿หຌบริกำร
ตรวจสอบบบ รู ป ละรำยกำรขององค์ กรปกครองส วนทຌ องถิไน พืไ อ ฿หຌ มีคุ ณ ภำพเดຌม ำตรฐำนสอดคลຌ อ ง
หมำะสมกับภำวะศรษฐกิจของประทศ
2.3 ควบคุมดูล ตรวจสอบ ติดตำม ฿หຌคำนะนำละปรับปรุงกຌเขกำรประมำณรำคำ
กำรประกวดรำคำ กำรท ำสั ญ ญำจຌ ำง หรื อ กำรตรวจรั บ งำนงวดพืไ อ บิ ก จ ำยงิ น ฿นงำนดຌ ำนกำรช ำง งำน
สถำปัตยกรรมละงำนวิศวกรรมตำงโ พืไอ฿หຌป็นเปตำมระบียบทีไกำหนดเวຌอยำงมีประสิทธิภำพละตรงวลำ
สูงสุด

2.4 ควบคุมดูล ตรวจสอบ ติดตำม ฿หຌคำนะนำละปรับปรุงกຌเขกำรกอสรຌำง กำร
ซอมซม กำรบำรุงรักษำ กำรติดตำมผลวิจัยงำนทำงสถำปัตยกรรมละวิศวกรรม กำรจัดตงสถำนทีไ฿นงำน
ตำงโ ละกำรตรวจสอบงำนยธำ ชน สะพำน ถนน ทอระบำยนๅ ำ ทำงทຌำ คลอง สวนสำธำรณะ เฟฟງ ำ
สวนสำธำรณะ อำคำร ละสิไงกอสรຌำงอืไนโ ป็นตຌน พืไอ฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนเดຌผลผลิตทีไป็นตำม
ระบียบทำงวิชำกำรทีไถูกตຌองละมีประสิทธิภำพสูงสุด
2.5 สำรวจละทดลองวัสดุ รวมถึงควบคุมกำร฿ชຌบำรุงรักษำครืไองจักร ยำนพำหนะ
ครืไองมือ ครืไอง฿ชຌของหนวยงำน พืไอ฿หຌสำมำรถ฿ชຌงำนตำมควำมตຌองกำรเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุดตำม
หลักวิชำกำร
2.6 ตอบปัญ หำ ชีๅจงละดำนิ นกำรป็น กรรมกำรหรือผูຌ บริห ำรงำนตำมภำรกิจทีไ
เดຌรับมอบหมำย ชนป็ นกรรมกำรตรวจรับ พัสดุ ป็ น กรรมกำรควบคุมกำรกอสรຌำง ป็นนำยตรวจปງองกัน
อัคคีภัย ป็นตຌน พืไอควบคุม฿หຌภำรกิจดังกลำวป็นเปตำมวัตถุประสงค์ทีไกำหนดเวຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
2.7 กำหนด พั ฒ นำ ปรั บ ปรุ ง หรื อกຌ เขนวทำง คู มื อ กลเก กระบวนกำร หรื อ
มำตรฐำน฿นกำรปฏิบั ติงำนดຌำนงำนชำง งำนวิศวกรรม หรืองำนสถำปัตยกรรม พืไอ฿หຌ กำรทำงำน฿นงำนทีไ
รับผิดชอบป็นเปอยำงถูกตຌอง มีประสิทธิภำพ ละกิดประยชน์สูงสุด
2.8 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำนินกำรตำงโ ตำมภำรกิจทีไหนวยงำนรับผิดชอบ
พืไอ฿หຌบรรลุปງำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไกำหนดเวຌ
2.9 ติดตอประสำนงำนกับหนวยงำนหรือองค์กรภำครัฐ อกชน ละบุคคลทีไกีไยวขຌอง
พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือหรือบูรณำกำรงำน฿หຌกิดผลสัมฤทธิ์ละป็นประยชน์ตอประชำชน
2.10 อ ำนวยกำร ปฏิ บั ติ ง ำนละสนั บ สนุ น งำนอืไ น โ ตำมทีไ เดຌ รั บ มอบหมำย พืไ อ
สนับสนุน฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัดบรรลุภำรกิจทีไกำหนดเวຌ
3. ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงำนละอัตรำกำลังจຌำหนຌำทีไ฿นหนวยงำน฿หຌสอดคลຌองกับภำรกิจ พืไอ฿หຌ
ปฏิบัติรำชกำรกิดประสิทธิภำพ ละควำมคุຌมคำ
3.2 ติดตำมละประมินผลงำนของจຌำหนຌำทีไ฿นบังคับบัญชำ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำน
สอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ของหนวยงำนละบรรลุปງำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไกำหนดเวຌ
3.3 ฿หຌคำปรึกษำนะนำ ปรับปรุงละพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนของจຌำหนຌำทีไ฿นบังคับ
บัญชำ ฿หຌมีควำมสำมำรถละสมรรถนะทีไหมำะสมงำนทีไปฏิบัติ
4. ดຌานการบริหารทรัพยากรละงบประมาณ
4.1 วำงผนกำร฿ชຌทรัพยำกรละงบประมำณของหน วยงำน พืไอ฿หຌ สอดคลຌ องกับ
นยบำย พันธกิจ ละป็นเปตำมปງำหมำยขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ดยอำจพิจำรณำนำทรัพยำกรละ
งบประมำณทีไเดຌรับจัดสรรมำดำนินกำรละ฿ชຌจำยรวมกัน
4.2 ติดตำม ตรวจสอบกำร฿ชຌทรัพยำกรละงบประมำณ ฿หຌกิดประสิทธิภำพ ควำม
คุຌมคำ ละป็นเปตำมปງำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไกำหนดเวຌ

คุณสมบัติฉพาะสาหรับตาหนง
คุ ณ สมบั ติ  ฉพาะส าหรั บ ต าหน ง ฿นฐานะผูຌ อ านวยการกองหรื อ ผูຌ อ านวยการส ว น
ินักบริหารงานชาง ระดับกลางี
1. มีคุณสมบัติฉพำะสำหรับตำหนงนักบริหำรงำนชำง ระดับตຌน ขຌอ แ ละ
2. ดำรงตำหนง฿ดตำหนงหนึไงมำลຌวดังตอเปนีๅ ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนกำรชำงหรือ
งำนอืไนทีไกีไยวขຌองมำลຌวเมนຌอยกวำ แ ปี
2.1 ดำรงตำหนงหรือคยดำรงตำหนงผูຌอำนวยกำรกอง ินักบริหำรงำนชำง ระดับตຌนี
หรือทีไ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบทำ มำลຌวเมนຌอยกวำ โ ปี หรือ
2.2 ดำรงตำหน งหรือคยดำรงตำหน งเมตไำกวำหั วหนຌ ำฝຆ ำย ินัก บริห ำรงำนชำง
ระดับตຌนี หรือทีไ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบทำ มำลຌวเมนຌอยกวำ ไ ปี กำหนดวลำ ไ ปี ฿หຌลดป็น ใ ปี
สำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพะสำหรับตำหนงนักบริหำรงำนชำง ระดับตຌน ขຌอ แ.โ ละขຌอ แ.ใ
2.3 ดำรงตำหนงประภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำรพิศษ หรือทีไ ก.จ. ก.ท. หรือ
ก.อบต. ทียบทำ มำลຌวเมนຌอยกวำ ๆ ปี
ความรูຌความสามารถทีไตຌองการ
1. ควำมรูຌทีไจำป็นประจำสำยงำน ประกอบดຌวย
1.1. ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชดำริของพระบำทสมดใจ
พระจຌำอยูหัว
ระดับ 2
1.2. ควำมรูຌรืไองกำรจัดทำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์
ระดับ 3
1.3. ควำมรูຌรืไองกำรติดตำมละประมินผล
ระดับ 3
1.4. ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร
ระดับ 3
1.5. ควำมรูຌรืไองกำรบริหำรควำมสีไยง
ระดับ 3
1.6. ควำมรูຌรืไองกำรพัฒนำบุคลำกร
ระดับ 3
1.7. ควำมรูຌรืไองสถำนกำรณ์ภำยนอกละผลกระทบตอศรษฐกิจ
ละสังคมพืนๅ ทีไ
ระดับ 3
1.8. ควำมรูຌทีไจำป็น฿นงำนิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี
ระดับ 3
1.9. ควำมรูຌรืไองกฎหมำยิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี
ระดับ 3
1.10. ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ
ระดับ 2
1.11. ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน
กำรประมินผลกระทบสิไงวดลຌอม
ระดับ 3
2. ทักษะทีไจำป็นประจำสำยงำน ประกอบดຌวย
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล
ระดับ 2
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์
ระดับ 2
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน
ระดับ 3
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร
ระดับ 3
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรนำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ
ระดับ 2
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน
ระดับ 2
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร
ระดับ 3

3. สมรรถนะทีไจำป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นตำหนง ประกอบดຌวย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ
3.1.5 กำรทำงำนป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจำผูຌบริหำร ไ สมรรถนะ
3.2.1 กำรป็นผูຌนำ฿นกำรปลีไยนปลง
3.2.2 ควำมสำมำรถ฿นกำรป็นผูຌนำ
3.2.3 ควำมสำมำรถ฿นกำรพัฒนำคน
3.2.4 กำรคิดชิงกลยุทธ์
3.3 สมรรถนะประจำสำยงำน
3.3.1 กำรกຌเชปัญหำละดำนินกำรชิงรุก
3.3.2 กำรวำงผนละกำรจัดกำร
3.3.3 กำรสรຌำง฿หຌกิดกำรมีสวนรวมทุกภำคสวน
3.3.4 ควำมขຌำ฿จพืๅนทีไละกำรมืองทຌองถิไน
3.3.5 สรຌำงสรรค์พืไอประยชน์ของทຌองถิไน
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ตาหนงประภท

อำนวยกำรทຌองถิไน

ชืไอสายงาน

บริหำรงำนชำง

ชืไอตาหนง฿นสายงาน

นักบริหำรงำนชำง

ระดับตาหนง

ระดับสูง

หนຌาทีไละความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำหนวยงำนระดับสำนัก ฿นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ขนำด฿หญ
ทีไมีลักษณะงำนกีไยวกับกำรวำงผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อำนวยกำร สัไงรำชกำร มอบหมำย กำกับ
นะน ำ ตรวจสอบ ประมินผลงำน ตัดสิน฿จ กຌปั ญหำกีไยวกับ งำนของหนวยงำนทีไรับผิดชอบ ซึไงลักษณะ
หนຌำทีไควำมรับผิดชอบละคุณภำพของงำนสูงมำกป็นพิศษซึไงจำป็นตຌองปฏิบัติดยผูຌมีควำมรูຌ ควำมสำมำรถ
ควำมชีไยวชำญ ละประสบกำรณ์สูง ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿น
ดຌำนตำงโ ดังนีๅ
1. ดຌานผนงาน
1.1 วำงผนงำน/ครงกำร หรือผนกำรปฏิบัติงำน รวมทัๅงปງำหมำยละผลสัมฤทธิ์
ของหนวยงำนดຌำนงำนชำง งำนสถำปัตยกรรม หรืองำนวิศวกรรมตำงโ ฿หຌสอดคลຌองนยบำยละผนกลยุทธ์
ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัด
1.2 ติดตำม รงรัด กำรดำนินกิจกรรมตำงโ ทีไมีควำมหลำกหลำย ละควำมยุงยำก
ซับซຌอนมำก ฿หຌป็นเปตำมผนงำน/ครงกำร หรือผนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประมินผลละรำยงำนกำร
ดำนินงำน พืไอ฿หຌป็นเปตำมปງำหมำยละผลสัมฤทธิ์ของหนวยงำนตำมทีไกำหนดเวຌ
1.3 บริหำรครงกำรขนำด฿หญ ดยมีกำรบูรณำกำรผนงำน กิจกรรม ขัๅนตอนสำคัญ
พืไอ฿หຌ ป็ นเปตำมปງ ำหมำยละผลสั มฤทธิ์ของหน วยงำนชำง งำนสถำปั ตยกรรม หรืองำนวิศวกรรมทีไมีควำม
หลำกหลำย ควำมยุงยำกละตຌองกำรคุณภำพของงำนสูงมำกป็นพิศษ
1.4 วำงนวทำงกำรศึ กษำ วิครำะห์ ละสนอนวทำงพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนหรือ
ระบบงำนของหนวยงำนดຌำนงำนชำง งำนวิศวกรรมหรืองำนสถำปัตยกรรมทีไสังกัดทีไรับผิดชอบ พืไอปรับปรุง
กระบวนกำรทำงำน฿หຌมีประสิทธิภำพยิไงขึๅน ภำย฿ตຌขຌอจำกัดทำงดຌำนงบประมำณ บุคลำกร ละวลำ
1.5 คຌนควຌำประยุกต์ทคนลยีหรือองค์ควำมรูຌ฿หม โ ทีไกีไยวขຌองกับงำน฿นภำรกิจของ
หนวยงำน฿นภำพรวมพืไอนำมำปรับปรุง฿หຌกำรปฏิบัติงำน ระบบงำน หรือกระบวนกำรทำงำนมีประสิทธิภำพมำกขึๅน
2. ดຌานบริหารงาน
2.1 กำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน ละวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของหนวยงำนละองค์กร
ปกครองส ว นทຌ อ งถิไ น ฿นภำพรวม พืไ อ ป็ น นวทำงกำรปฏิ บั ติ งำนของบุ คลำกร฿นหน ว ยงำนทีไ รั บ ผิ ด ชอบ
ควบคุมดูล ตรวจสอบ ติดตำม ฿หຌคำนะนำละปรับปรุงกຌเขกำรออกบบละกอสรຌำงงำนยธำ กำรวำงผัง
หลัก กำรขียนบบรูปรำยกำรกอสรຌำง กำรออกบบสถำปัตยกรรม ละออกบบงำนดຌำนวิศวกรรมตำงโ
พืไอ฿หຌเดຌผลผลิตตำมปງำหมำยทีไกำหนดเวຌ
2.2 ควบคุมดูล ตรวจสอบ ติดตำม ฿หຌ คำนะน ำละปรับปรุงกຌเขกำรประมำณ
รำคำ กำรประกวดรำคำ กำรทำสัญญำจຌำง หรือกำรตรวจรับงำนงวดพืไอบิกจำยงิน฿นงำนดຌำนกำรชำง งำน
สถำปัตยกรรมละงำนวิศวกรรมตำงโ พืไอ฿หຌป็นเปตำมระบียบทีไกำหนดเวຌอยำงมีประสิทธิภำพละตรงวลำ
สูงสุด

2.3 ควบคุมดูล ตรวจสอบ ติดตำม ฿หຌคำนะนำละปรับปรุงกຌเขกำรกอสรຌำง กำร
ซอมซม กำรบำรุงรักษำ กำรติดตำมผลวิจัยงำนทำงสถำปัตยกรรมละวิศวกรรม กำรจัดตงสถำนทีไ฿นงำน
ตำงโ ละกำรตรวจสอบงำนยธำ ชน สะพำน ถนน ทอระบำยนๅ ำ ทำงทຌำ คลอง สวนสำธำรณะ เฟฟງ ำ
สวนสำธำรณะ อำคำร ละสิไงกอสรຌำงอืไนโ ป็นตຌน พืไอ฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนเดຌผลผลิตทีไป็นตำม
ระบียบทำงวิชำกำรทีไถูกตຌองละมีประสิทธิภำพสูงสุด
2.4 สำรวจละทดลองวัสดุ รวมถึงควบคุมกำร฿ชຌบำรุงรักษำครืไองจักร ยำนพำหนะ
ครืไองมือ ครืไอง฿ชຌของหนวยงำน พืไอ฿หຌสำมำรถ฿ชຌงำนตำมควำมตຌองกำรเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุดตำม
หลักวิชำกำร
2.5 ตอบปัญ หำ ชีๅจงละดำนิ นกำรป็น กรรมกำรหรือผูຌ บริห ำรงำนตำมภำรกิจทีไ
เดຌรับมอบหมำย ชนป็ นกรรมกำรตรวจรับ พัสดุ ป็ น กรรมกำรควบคุมกำรกอสรຌำง ป็นนำยตรวจปງองกัน
อัคคีภัย หรือป็นนำยตรวจวรยำมสำนักงำนป็นตຌน พืไอควบคุม฿หຌภำรกิจดังกลำวป็นเปตำมวัตถุประสงค์ทีไ
กำหนดเวຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
2.6 กำหนด พั ฒ นำ ปรั บ ปรุ ง หรื อกຌ เขนวทำง คู มื อ กลเก กระบวนกำร หรื อ
มำตรฐำน฿นกำรปฏิบั ติงำนดຌำนงำนชำง งำนวิศวกรรม หรืองำนสถำปัตยกรรม พืไอ฿หຌ กำรทำงำน฿นงำนทีไ
รับผิดชอบป็นเปอยำงถูกตຌอง มีประสิทธิภำพ ละกิดประยชน์สูงสุด
2.7 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำนินกำรตำงโ ตำมภำรกิจทีไหนวยงำนรับผิดชอบ
พืไอ฿หຌบรรลุปງำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไกำหนดเวຌ
2.8 วินิจฉัย สัไงกำรรืไองทีไมีขอบขตผลกระทบ฿นวงกวຌำง หรือมีควำมซับ ซຌอนของ
ประดในปัญหำ ซึไงตຌองพิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำนินกำรตำงโ ตำมภำรกิจทีไหนวยงำนรับผิดชอบ พืไอ฿หຌ
บรรลุปງำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไกำหนดเวຌ
2.9 ติดตอประสำนงำนกับหนวยงำนหรือองค์กรภำครัฐ อกชน ละบุคคลทีไกีไยวขຌอง
พืไอกิดควำมรวมมือหรือบูรณำกำรงำน฿หຌกิดผลสัมฤทธิ์ละป็นประยชน์ตอประชำชน
2.10 อ ำนวยกำร ปฏิ บั ติ ง ำนละสนั บ สนุ น งำนอืไ น โ ตำมทีไ เดຌ รั บ มอบหมำย พืไ อ
สนับสนุน฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัดบรรลุภำรกิจทีไกำหนดเวຌ
3. ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงำนละควำมรูຌอัตรำกำลังของจຌำหนຌำทีไ฿นสำนัก กองหรือหนวยงำนทีไ
รับผิดชอบดຌำนงำนชำง วิศวกรรมหรือสถำปัตยกรรมตำมควำมหมำะสมละศักยภำพของจຌำหนຌำทีไตละรำย
พืไอ฿หຌกำรดำนินงำนป็นเปตำมปງำหมำยทีไกำหนดเดຌอยำงมีประสิทธิผลละมีประสิทธิภำพสูงสุด
3.2 ติดตำมละประมินผลละสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ พืไอ฿หຌ
กำรปฏิบัติงำนสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ของหนวยงำนละองค์กรอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
3.3 ฿หຌคำปรึกษำ นะนำ ปรับปรุงละพัฒ นำกำรปฏิบัติงำน ของผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ
พืไอ฿หຌมีควำมรูຌควำมชีไยวชำญ ควำมสำมำรถละสมรรถนะทีไหมำะสมกกำรปฏิบัติงำน฿หຌกิดประยชน์ก
หนวยงำนอยำงยัไงยืน
3.4 ปรับปรุงหรือหำนวทำงวิธีกำร฿หมโ หรือกลยุทธ์฿นกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
฿นกำรพัฒนำ กระตุຌน รงรຌำจຌำหนຌำทีไผูຌปฏิบัติ฿นกำรผลิตผลงำน กำรบริกำร หรือผลกำรดำนินงำนทีไมีคุณภำพ
ทีไดีขึๅน

4. ดຌานการบริหารทรัพยากรละงบประมาณ
4.1 วำงผนกำร฿ชຌ ท รั พ ยำกรละงบประมำณของหน ว ยงำนทีไ ตຌ อ งรั บ ผิ ด ชอบสู ง
พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับนยบำย พันธกิจ ละป็นเปตำมปງำหมำยขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
4.2 ติดตำม ตรวจสอบกำร฿ชຌทรัพยำกรละงบประมำณ฿นจำนวนทีไสูงมำก ฿หຌกิด
ประสิทธิภำพ ควำมคุຌมคำ ละป็นเปตำมปງำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไกำหนดเวຌ
4.3 วำงผนละประสำนกิจกรรม฿หຌมีกำร฿ชຌทรัพยำกรของสำนัก กองหรือหนวยงำน
ทีไรับผิดชอบ ทัๅงดຌำนงบประมำณ อำคำรสถำนทีไละอุปกรณ์฿นกำรทำงำน พืไอ฿หຌกำรทำงำนกิดประสิทธิภำพ
คุຌมคำ ละบรรลุปງำหมำยขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัด ดยอำจพิจำรณำนำงบประมำณทีไเดຌรับ
จัดสรรมำดำนินกำรละ฿ชຌจำยรวมกัน
คุณสมบัติฉพาะสาหรับตาหนง
คุณสมบัติฉพาะสาหรับตาหนง฿นฐานะผูຌอานวยการสานัก ินักบริหารงานชาง ระดับสูงี
1. มีคุณสมบัติฉพำะสำหรับตำหนงนักบริหำรงำนชำง ระดับตຌน ขຌอ แ ละ
2. ดำรงตำหนง฿ดตำหนงหนึไง ดังตอเปนีๅ ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนกำรชำง หรืองำนอืไน
ทีไกีไยวขຌอง มำลຌวเมนຌอยกวำ แ ปี
2.1 ด ำรงต ำหน ง หรื อ คยด ำรงต ำหน ง ผูຌ อ ำนวยกำรกอง ินั ก บริ ห ำรงำนช ำ ง
ระดับกลำงี หรือทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต.ทียบทำ มำลຌวเมนຌอยกวำ ไ ปี หรือ
2.2 ดำรงตำหนงประภทวิชำกำร ระดับชีไยวชำญ หรือทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต.
ทียบทำ มำลຌวเมนຌอยกวำ ่ ปี
ความรูຌความสามารถทีไตຌองการ
1. ควำมรูຌทีไจำป็นประจำสำยงำน ประกอบดຌวย
1.1. ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชดำริของพระบำทสมดใจ
พระจຌำอยูหัว
ระดับ 3
1.2. ควำมรูຌรืไองกำรจัดทำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์
ระดับ 3
1.3. ควำมรูຌรืไองกำรติดตำมละประมินผล
ระดับ 3
1.4. ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร
ระดับ 3
1.5. ควำมรูຌรืไองกำรบริหำรควำมสีไยง
ระดับ 4
1.6. ควำมรูຌรืไองกำรพัฒนำบุคลำกร
ระดับ 3
1.7. ควำมรูຌรืไองสถำนกำรณ์ภำยนอกละผลกระทบตอศรษฐกิจ
ละสังคมพืๅนทีไ
ระดับ 3
1.8. ควำมรูຌทีไจำป็น฿นงำนิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี
ระดับ 4
1.9. ควำมรูຌรืไองกฎหมำยิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี
ระดับ 3
1.10. ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ
ระดับ 3
1.11. ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน
กำรประมินผลกระทบสิไงวดลຌอม
ระดับ 3

2. ทักษะทีไจำป็นประจำสำยงำน ประกอบดຌวย
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรนำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร
3. สมรรถนะทีไจำป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นตำหนง ประกอบดຌวย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ
3.1.5 กำรทำงำนป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจำผูຌบริหำร ไ สมรรถนะ
3.2.1 กำรป็นผูຌนำ฿นกำรปลีไยนปลง
3.2.2 ควำมสำมำรถ฿นกำรป็นผูຌนำ
3.2.3 ควำมสำมำรถ฿นกำรพัฒนำคน
3.2.4 กำรคิดชิงกลยุทธ์
3.3 สมรรถนะประจำสำยงำน
3.3.1 กำรกຌเชปัญหำละดำนินกำรชิงรุก
3.3.2 กำรวำงผนละกำรจัดกำร
3.3.3 กำรสรຌำง฿หຌกิดกำรมีสวนรวมทุกภำคสวน
3.3.4 ควำมขຌำ฿จพืๅนทีไละกำรมืองทຌองถิไน
3.3.5 สรຌำงสรรค์พืไอประยชน์ของทຌองถิไน
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