
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 
ต าแหน่งประเภท   อ ำนวยกำรท้องถิ่น    
 

สายงาน     บริหำรงำนกำรเกษตร 
 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

  สำยงำนนี้คลุมถึงต ำแหน่งต่ำง ๆ ที่ปฏิบัติงำนทำงกำรเกษตรและทำงสัตวแพทย์ ซึ่งมีลักษณะ
งำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรศึกษำ ค้นคว้ำ ทดลอง และวิเครำะห์วิจัยทำงกำรเกษตร เช่น กำรเพำะปลูก          
กำรปรับปรุงพันธ์ กำรขยำยพันธ์ กำรคิดพันธ์ต้ำนทำนโรคและศัตรูพืช กำรวิเครำะห์ดิน และกำรจัดและรักษำ
มำตรฐำนพันธุ์พืช กำรศึกษำ วิเครำะห์วิจัยเพ่ือควบคุมพันธ์พืช วัตถุมีพิษ และปุ๋ยเคมี กำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำ
และสำธิตงำนกำรเกษตร กำรฉีดวัคซีน กำรตรวจและรักษำพยำบำล กำรกักสัตว์ กำรให้ค ำแนะน ำปรึกษำใน
ด้ำนกำรเลี้ยงและรักษำสัตว์ กำรเพำะเลี้ยงเชื้อ ตลอดจนช่วยดูแลอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และกำรปฏิบัติกำร
ในห้องทดลอง เป็นต้น และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำรด ำเนินกำรด้ำนพัฒนำกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์  
กำรเพ่ิมมูลค่ำผลิตภัณฑ์ด้ำนกำรเกษตรต่ำงๆ 
 

ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง 

  ต ำแหน่งในสำยงำนนี้มีชื่อและระดับของต ำแหน่งดังนี้  
   นักบริหำรงำนกำรเกษตร   ระดับต้น 
   นักบริหำรงำนกำรเกษตร   ระดับกลำง 
   นักบริหำรงำนกำรเกษตร   ระดับสูง 
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ต าแหน่งประเภท   อ ำนวยกำรท้องถิ่น 
 

ชื่อสายงาน    บริหำรงำนกำรเกษตร 
 

ชื่อต าแหน่งในสายงาน   นักบริหำรงำนกำรเกษตร 
 

ระดับต าแหน่ง    ระดับต้น 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับกองหรือต ำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำย ที่มีลักษณะงำน

เกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำรจัดระบบงำน อ ำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย ก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ 
ประเมินผลงำน ตัดสินใจแก้ปัญหำในงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและ
คุณภำพของงำนสูง และปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
  โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆดังนี้ 

1. ด้านแผนงาน  
1.1 ร่วมวำงแผนงำน โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งเป้ำหมำยและ

ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนด้ำนงำนวิชำกำรเกษตรหรือสัตว์แพทย์ที่สังกัด เพ่ือเป็นแบบแผนในกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำนให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.2 ร่วมวำงแนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์ และเสนอแนวทำงพัฒนำกำรปฏิบัติงำนหรือ
ระบบงำนของหน่วยงำนด้ำนงำนวิชำกำรเกษตรหรือสัตว์แพทย์ที่สังกัด  เพ่ือปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนให้มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ภำยใต้ข้อจ ำกัดทำงด้ำนงบประมำณ บุคลำกร และเวลำ 

1.3 บูรณำกำรแผนงำน โครงกำร กิจกรรม เพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมท่ีก ำหนด 

1.4 ร่วมและติดตำม เร่งรัด กำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมแผนงำน โครงกำร 
หรือแผนกำรปฏิบัติงำน  ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและ
ผลสัมฤทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมที่ก ำหนดไว้  

1.5 ค้นคว้ำประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ควำมรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนในภำรกิจของ
หน่วยงำนในภำพรวมเพ่ือน ำมำปรับปรุงให้กำรปฏิบัติงำน ระบบงำน หรือกระบวนกำรท ำงำนมีประสิทธิภำพ
มำกขึ้น 

2. ด้านบริหารงาน 
2.1 จัดระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน เพ่ือเป็นแนวทำงกำร

ปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
2.2 มอบหมำย ก ำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้ค ำแนะน ำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง

ต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกับภำรกิจของหน่วยงำน เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด 
2.3 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้ค ำแนะน ำ และปรับปรุงแก้ไขกำรปรับปรุง

บ ำรุงพันธุ์  กำรคัดพันธุ์  ขยำยพันธุ์  กำรปรับปรุงวิธีกำรผลิต  กำรใช้ปุ๋ย  กำรเก็บรักษำผลผลิตทำงกำรเกษตร 
เพ่ือช่วยเกษตรกรหรือประชำชนผู้รับบริกำรได้ผลผลิตทำงกำรเกษตรที่มีประสิทธิภำพ  

2.4 ควบคุมหรือด ำเนินกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย สรุปรำยงำนและเสนอแนะงำนที่
อำศัยควำมช ำนำญเกี่ยวกับวิชำกำรเกษตร  และสัตว์แพทย์ เพ่ือให้ได้ผลกำรวิจัยหรือข้อเสนอแนะที่เกิด
ประโยชน์ต่อกำรท ำเกษตรกรรมของพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
 
 



 
2.5 ตรวจสอบ ควบคุมและด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องกำรกักพืช พันธุ์พืช วัตถุมีพิษและ

ปุ๋ยเคมี เพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัยและเป็นไปตำมกฎหมำย 
2.6 ให้ค ำแนะน ำปรึกษำในด้ำนกำรเลี้ยง กำรรักษำสัตว์และกำรเพำะเลี้ยงเชื้อ เพ่ือ

ช่วยเกษตรกรหรือประชำชนผู้รับบริกำรมีกระบวนกำรที่ถูกต้องตำมหลักวิชำกำรและได้ผลผลิตที่มี
ประสิทธิภำพสูงสุด 

2.7 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตำมกำรดูแลอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และกำร
ปฏิบัติกำรในห้องทดลองหน่วยงำน เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนตำมควำมต้องกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุดตำม
หลักวิชำกำร 

2.8 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ
เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด 

2.9 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือ หรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร 

2.10 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำร
และคณะท ำงำนต่ำง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำง ๆ ในระดับหน่วยงำนหรือองค์กรทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ในฐำนะผู้แทนหน่วยงำนหรือส่วนรำชกำร เพ่ือรักษำผลประโยชน์ของรำชกำรและประเทศชำติ 

3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
3.1 จัดระบบงำนและอัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพ่ือให้

กำรปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ 
3.2 ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำน

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด 
3.3 ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับ

บัญชำเพ่ือให้เกิดควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมกับงำนที่ปฏิบัติ 

4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
4.1 ร่วมวำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของหน่วยงำน เพ่ือให้สอดคล้องกับ

นโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.2 ร่วมหรือวำงแผนและประสำนกิจกรรมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรของหน่วยงำนที่

รับผิดชอบ ทั้งด้ำนงบประมำณ อำคำรสถำนที่และอุปกรณ์ในกำรท ำงำน เพ่ือให้กำรท ำงำนเกิดประสิทธิภำพ
คุ้มค่ำ และบรรลุเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด  โดยอำจพิจำรณำน ำงบประมำณที่ได้รับ
จัดสรรมำด ำเนินกำรและใช้จ่ำยร่วมกัน  

4.3 ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณ  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพ 
ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด 
 
 
 
 
 
 
 



 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1. ได้รับคุณวุฒิกำรศึกษำ ดังนี้ 
1.1 ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือ

ทำงกำรเกษตร สัตว์แพทย์ กำรประมง หรือในสำขำวิชำหรือทำงอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก ำหนดว่ำใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนี้ได้   

1.2 ได้รับปริญญำโทหรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือ
ทำงกำรเกษตร สัตว์แพทย์  กำรประมง หรือในสำขำวิชำหรือทำงอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก ำหนดว่ำใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนี้ได้   

1.3 ได้รับปริญญำเอกหรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือ
ทำงกำรเกษตร สัตว์แพทย์  กำรประมง หรือในสำขำวิชำหรือทำงอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก ำหนดว่ำใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนี้ได้   

2. คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งในฐำนะผู้อ ำนวยกำรกอง (นักบริหำรงำนกำรเกษตร 
ระดับต้น) 

2.1 มีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนักบริหำรงำนกำรเกษตร ระดับต้น ข้อ 1 
2.2 ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำย (นักบริหำรงำนกำรเกษตร ระดับ

ต้น) ตำมข้อ 3 หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติ งำนด้ำน
กำรเกษตร หรืองำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 

3. คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งในฐำนะหัวหน้ำฝ่ำย (นักบริหำรงำนกำรเกษตร ระดับต้น) 
3.1 มีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนักบริหำรงำนกำรเกษตรระดับต้น ข้อ 1  
3.2 ด ำรงต ำแหน่งใดต ำแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้  

(1) ประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร  มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี  
(2) ประเภททั่วไป ระดับอำวุโส มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี  
(3) ประเภททั่วไป ไม่ต่ ำกว่ำระดับช ำนำญงำน มำแล้วไมน่้อยกว่ำ 10 ปี  

3.3 ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเกษตร หรืองำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. ควำมรู้ที่จ ำเป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบด้วย 
1.1. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว    ระดับ 2 
1.2. ควำมรู้เรื่องกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรและแผนยุทธศำสตร์  ระดับ 2 
1.3. ควำมรู้เรื่องกำรติดตำมและประเมินผล    ระดับ 2 
1.4. ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.5. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง    ระดับ 1 
1.6. ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร     ระดับ 2 
1.7. ควำมรู้เรื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
 และสังคมพ้ืนที ่      ระดับ 1 
1.8. ควำมรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน     ระดับ 2 
1.9. ควำมรู้เรื่องสื่อสำรสำธำรณะ     ระดับ 2 

 



 
2. ทักษะที่จ ำเป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบด้วย 

2.1 ทักษะกำรบริหำรข้อมูล     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์     ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรโครงกำร     ระดับ 2 
2.5 ทักษะในกำรสื่อสำร กำรน ำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู้  ระดับ 1 
2.6 ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน    ระดับ 1 
2.7 ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 

3. สมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่ง  ประกอบด้วย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรเป็นเลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนเป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำผู้บริหำร 4 สมรรถนะ 
3.2.1 กำรเป็นผู้น ำในกำรเปลี่ยนแปลง   ระดับ 1 
3.2.2 ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้น ำ    ระดับ 1 
3.2.3 ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน    ระดับ 1 
3.2.4 กำรคิดเชิงกลยุทธ์     ระดับ 1 

3.3 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.3.1 กำรแก้ไชปัญหำและด ำเนินกำรเชิงรุก   ระดับ 2 
3.3.2 กำรวำงแผนและกำรจัดกำร    ระดับ 2 
3.3.3 กำรสร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน  ระดับ 2 
3.3.4 ควำมเข้ำใจพื้นที่และกำรเมืองท้องถิ่น   ระดับ 2 
3.3.5 สร้ำงสรรค์เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น   ระดับ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ต าแหน่งประเภท   อ ำนวยกำรท้องถิ่น 
 

ชื่อสายงาน    บริหำรงำนกำรเกษตร 
 

ชื่อต าแหน่งในสายงาน   นักบริหำรงำนกำรเกษตร 
 

ระดับต าแหน่ง    ระดับกลำง 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับกอง หรือต ำแหน่งหัวหน้ำหน่วยงำนอ่ืนที่เทียบเท่ำ
กอง ที่มีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำรจัดระบบงำน อ ำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย ก ำกับ 
แนะน ำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจแก้ปัญหำในงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูงมำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

  โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆดังนี้ 

1. ด้านแผนงาน 
1.1 วำงแผนงำน โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์

ของหน่วยงำนด้ำนงำนวิชำกำรเกษตรหรือสัตว์แพทย์ที่สังกัด เพ่ือเป็นแบบแผนในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน
ให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.2 วำงแนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์ และเสนอแนวทำงพัฒนำกำรปฏิบัติงำนหรือ
ระบบงำนของหน่วยงำนด้ำนงำนวิชำกำรเกษตรหรือสัตว์แพทย์ที่สังกัด  เพ่ือปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนให้มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ภำยใต้ข้อจ ำกัดทำงด้ำนงบประมำณ บุคลำกร และเวลำ 

1.3 บูรณำกำรแผนงำน โครงกำร กิจกรรม เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสมฤทธิ์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก ำหนด 

1.4 ติดตำม เร่งรัด กำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมแผนงำน โครงกำร หรือ
แผนกำรปฏิบัติงำน  ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำรด ำเนิ นงำน เพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและ
ผลสัมฤทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมที่ก ำหนดไว้ 

1.5 ค้นคว้ำประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ควำมรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนในภำรกิจของ
หน่วยงำนในภำพรวมเพ่ือน ำมำปรับปรุงให้กำรปฏิบัติงำน ระบบงำน หรือกระบวนกำรท ำงำนมีประสิทธิภำพ
มำกขึ้น     

2. ด้านบริหารงาน 
2.1 จัดระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน  เพ่ือเป็นแนวทำงกำร

ปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
2.2 มอบหมำย ก ำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้ค ำแนะน ำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง

ต่ำง ๆที่เก่ียวข้องกับภำรกิจของหน่วยงำน เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด 
2.3 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้ค ำแนะน ำ และปรับปรุงแก้ไขกำรปรับปรุง

บ ำรุงพันธุ์  กำรคัดพันธุ์  ขยำยพันธุ์  กำรปรับปรุงวิธีกำรผลิต  กำรใช้ปุ๋ย  กำรเก็บรักษำผลผลิตทำงกำรเกษตร 
เพ่ือช่วยเกษตรกรหรือประชำชนผู้รับบริกำรได้ผลผลิตทำงกำรเกษตรที่มีประสิทธิภำพ 
 
 



 
2.4 ควบคุมหรือด ำเนินกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย สรุปรำยงำนและเสนอแนะงำนที่

อำศัยควำมช ำนำญเกี่ยวกับวิชำกำรเกษตร  และสัตว์แพทย์ เพ่ือให้ได้ผลกำรวิจัยหรือข้อเสนอแนะที่เกิด
ประโยชน์ต่อกำรท ำเกษตรกรรมของพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 

2.5 ตรวจสอบ ควบคุมและด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องกำรกักพืช พันธุ์พืช วัตถุมีพิษและ
ปุ๋ยเคมี เพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัยและเป็นไปตำมกฎหมำย 

2.6 ให้ค ำแนะน ำปรึกษำในด้ำนกำรเลี้ยง กำรรักษำสัตว์และกำรเพำะเลี้ยงเชื้อ        
เพ่ือช่วยเกษตรกรหรือประชำชนผู้รับบริกำรมีกระบวนกำรที่ถูกต้องตำมหลักวิชำกำรและได้ผลผลิตที่มี
ประสิทธิภำพสูงสุด 

2.7 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตำมกำรดูแลอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และกำร
ปฏิบัติกำรในห้องทดลองหน่วยงำน เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนตำมควำมต้องกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุดตำม
หลักวิชำกำร 

2.8 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ  
เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 

2.9 ก ำหนด พัฒนำ ปรับปรุง หรือแก้ไขแนวทำง คู่มือ กลไก กระบวนกำร หรือ
มำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนด้ำนงำนเกษตรและงำนด้ำนสัตวแพทย์ เพ่ือให้กำรท ำงำนในงำนที่รับผิดชอบเป็นไป
อย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

2.10 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือ หรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร 

2.11 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำร
และคณะท ำงำนต่ำง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำง ๆ ในระดับหน่วยงำนหรือองค์กรทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ในฐำนะผู้แทนหน่วยงำนหรือส่วนรำชกำร เพ่ือรักษำผลประโยชน์ของรำชกำรและประเทศชำติ 

3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล      
3.1 จัดระบบงำนและอัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพ่ือให้ 

กำรปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ 
3.2 ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำน

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนด  
3.3 ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับ

บัญชำเพ่ือให้เกิดควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมกับงำนที่ปฏิบัติ 
3.4 สอนงำน พัฒนำกำรปฏิบัติงำน ฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ

เพ่ือพัฒนำเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่ก ำกับให้มีควำมเชี่ยวชำญและสำมำรถปฏิบัติงำนให้เกิดประโยชน์แก่
หน่วยงำนอย่ำงยั่งยืน 

4. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
4.1 วำงแผนและประสำนกิจกรรมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรของส ำนัก กองหรือหน่วยงำน

ที่รับผิดชอบ ทั้งด้ำนงบประมำณ อำคำรสถำนที่และอุปกรณ์ในกำรท ำงำน เพ่ือให้กำรท ำงำนเกิดประสิทธิภำพ
คุ้มค่ำ และบรรลุเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด  โดยอำจพิจำรณำน ำงบประมำณที่ได้รับ
จัดสรรมำด ำเนินกำรและใช้จ่ำยร่วมกัน 

4.2 ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณ  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพ 
ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด 
 
 



 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

       คุณสมบัติ เฉพำะส ำหรับต ำแหน่ งในฐำนะผู้อ ำนวยกำรกองหรือผู้ อ ำนวยกำรส่วน             
(นักบริหำรงำนกำรเกษตร ระดับกลำง) 

1. มีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนักบริหำรงำนกำรเกษตร ระดับต้น ข้อ 1 
2. ด ำรงต ำแหน่งใดต ำแหน่งหนึ่งมำแล้วดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงำนด้ำนกำรเกษตร  

หรืองำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 
2.1 ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกอง (นักบริหำรงำนกำรเกษตร 

ระดับต้น) หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.  เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี หรือ 
2.2 ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำหัวหน้ำฝ่ำย (นักบริหำรงำน

กำรเกษตร ระดับต้น) หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี  ก ำหนดเวลำ 4 ปี      
ให้ลดเป็น 3 ปี ส ำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพะส ำหรับต ำแหน่งนักบริหำรงำนกำรเกษตร ระดับต้น ข้อ 1.2 และข้อ 1.3  

2.3 ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ   
ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 6 ปี 

 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. ควำมรู้ที่จ ำเป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบด้วย 
1.1. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว    ระดับ 3 
1.2. ควำมรู้เรื่องกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรและแผนยุทธศำสตร์  ระดับ 3 
1.3. ควำมรู้เรื่องกำรติดตำมและประเมินผล    ระดับ 3 
1.4. ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 3 
1.5. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง    ระดับ 2 
1.6. ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร     ระดับ 3 
1.7. ควำมรู้เรื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
 และสังคมพ้ืนที ่      ระดับ 2 
1.8. ควำมรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน     ระดับ 3 
1.9. ควำมรู้เรื่องสื่อสำรสำธำรณะ     ระดับ 3 

2. ทักษะที่จ ำเป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบด้วย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรข้อมูล     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์     ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรบริหำรโครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะในกำรสื่อสำร กำรน ำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู้  ระดับ 2 
2.6 ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน    ระดับ 2 
2.7 ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 3 

 
 
 
 



 
3. สมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่ง  ประกอบด้วย 

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      
3.1.1 กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรเป็นเลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนเป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำผู้บริหำร 4 สมรรถนะ 
3.2.1 กำรเป็นผู้น ำในกำรเปลี่ยนแปลง   ระดับ 2 
3.2.2 ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้น ำ    ระดับ 2 
3.2.3 ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน    ระดับ 2 
3.2.4 กำรคิดเชิงกลยุทธ์     ระดับ 2 

3.3 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.3.1 กำรแก้ไชปัญหำและด ำเนินกำรเชิงรุก   ระดับ 3 
3.3.2 กำรวำงแผนและกำรจัดกำร    ระดับ 3 
3.3.3 กำรสร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน  ระดับ 3 
3.3.4 ควำมเข้ำใจพื้นที่และกำรเมืองท้องถิ่น   ระดับ 3 
3.3.5 สร้ำงสรรค์เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น   ระดับ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ต าแหน่งประเภท   อ ำนวยกำรท้องถิ่น 
 

ชื่อสายงาน    บริหำรงำนกำรเกษตร 
 

ชื่อต าแหน่งในสายงาน   นักบริหำรงำนกำรเกษตร 
 

ระดับต าแหน่ง    ระดับสูง 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก   

  ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับส ำนัก ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนำดใหญ่  
ที่มีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อ ำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย ก ำกับ 
แนะน ำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำนตัดสินใจ แก้ปัญหำเกี่ยวกับงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะ
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูงมำกเป็นพิเศษ และปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย   

  โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆดังนี้ 
 

1. ด้านแผนงาน 
1.1 วำงแผนงำน โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์

ของหน่วยงำนด้ำนงำนเกษตร ให้สอดคล้องนโยบำยและแผนกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
1.2 บริหำรโครงกำรขนำดใหญ่ โดยมีกำรบูรณำกำรแผนงำน กิจกรรม ขั้นตอนส ำคัญ 

เพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนเกษตร ที่มีควำมหลำกหลำย ควำมยุ่งยำกและต้องกำร
คุณภำพของงำนสูงมำกเป็นพิเศษ 

1.3 ติดตำม เร่งรัด กำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ที่มีควำมหลำกหลำย และควำมยุ่งยำก
ซับซ้อนมำก ให้เป็นไปตำมแผนงำน โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน  ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำร
ด ำเนินงำน เพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่ก ำหนดไว้  

2. ด้านบริหารงาน 
2.1 ก ำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในภำพรวม เพ่ือเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ    
2.2 มอบหมำย ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้ค ำแนะน ำและปรับปรุงแก้ไขกำร

บ ำรุงพันธุ์ กำรคัดพันธุ์ กำรขยำยพันธุ์ กำรปรับปรุงวิธีกำรผลิต กำรใช้ปุ๋ย และกำรเก็บรักษำผลผลิตทำงกำร
เกษตร เพ่ือช่วยเกษตรกรหรือประชำชนผู้รับบริกำรได้ผลผลิตทำงกำรเกษตรที่มีประสิทธิภำพ 

2.3 วินิจฉัย สั่งกำร เรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมีควำมซับซ้อนของ
ประเด็นปัญหำ ซึ่งต้องพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต กำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ 
เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด 

2.4 วำงแผนทำงและอ ำนวยกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย สรุปรำยงำนและเสนอแนะงำน
ที่อำศัยควำมช ำนำญอย่ำงสูงเกี่ยวกับวิชำกำรเกษตรและสัตว์แพทย์ เพ่ือให้ได้ผลกำรวิจัยหรือข้อเสนอแนะที่
เกิดประโยชน์ต่อกำรท ำเกษตรกรรมของพ้ืนที่ที่รับผิดชอบอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2.5 ก ำหนด พัฒนำ ปรับปรุง หรือแก้ไขแนวทำง คู่มือ กลไก กระบวนกำร หรือ
มำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนด้ำนงำนเกษตรและงำนด้ำนสัตวแพทย์ที่รับผิดชอบ เพ่ือให้กำรท ำงำนในงำนที่
รับผิดชอบเป็นไปอย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สูงสุด  
 



 
2.6 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ  

เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 
2.7 ตรวจสอบ ควบคุมและด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องกำรกักพืช พันธุ์พืช วัตถุมีพิษและ

ปุ๋ยเคมี เพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัยและเป็นไปตำมกฎหมำย 
2.8 ตรวจสอบและควบคุมดูลกำรให้ค ำปรึกษำในด้ำนกำรเลี้ยงสัตว์ กำรรักษำสัตว์

และกำรเพำะเลี้ยงเชื้อ เพ่ือให้กำรช่วยเกษตรกรหรือประชำชนผู้รับบริกำรมีควำมถูกต้องตำมหลักวิชำกำรและ
ได้ผลผลิตที่มีประสิทธิภำพสูงสุด 

2.9 มอบหมำย ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้ค ำแนะน ำในกำรดูแลอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้และกำรปฏิบัติกำรในห้องทดลองหน่วยงำน เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนตำมควำมต้องกำรได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพสูงสุดตำมหลักวิชำกำร 

2.10 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือหรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชน 

2.11 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำร
และคณะท ำงำนต่ำง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำง ๆ ในระดับหน่วยงำนหรือองค์กรทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ในฐำนะเป็นผู้มีบทบำทหลัก เพ่ือรักษำผลประโยชน์ของรำชกำรและประเทศชำติ 

3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
3.1 จัดระบบงำนและอัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่มีควำมหลำกหลำยทั้งในเชิง

ปริมำณและคุณภำพให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพ่ือให้กำรปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ 
3.2 ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำน

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด 
3.3 ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับ

บัญชำเพ่ือให้เกิดควำมสำมำรถ ประสิทธิภำพและสมรรถนะที่เหมำะสมกับงำนที่ปฏิบัติ 
3.4 ปรับปรุงหรือหำแนวทำงวิธีกำรใหม่ ๆ หรือกลยุทธ์ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล

เพ่ือพัฒนำเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติในกำรผลิตผลงำน กำรบริกำร หรือผลกำรด ำเนินงำนที่มีคุณภำพท่ีดีขึ้น 

4. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
4.1 วำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของหน่วยงำนที่ต้องรับผิดชอบสูง 

เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.2 วำงแผนและประสำนกิจกรรมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรของส ำนัก กองหรือหน่วยงำน

ที่รับผิดชอบ ทั้งด้ำนงบประมำณ อำคำรสถำนที่และอุปกรณ์ในกำรท ำงำน เพ่ือให้กำรท ำงำนเกิดประสิทธิภำพ
คุ้มค่ำ และบรรลุเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด  โดยอำจพิจำรณำน ำงบประมำณที่ได้รับ
จัดสรรมำด ำเนินกำรและใช้จ่ำยร่วมกัน 

4.3 ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณจ ำนวนมำก  เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด 
 
 
 
 
 



 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

         คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งในฐำนะผู้อ ำนวยกำรส ำนัก (นักบริหำรงำนกำรเกษตร ระดับสูง) 
1. มีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนักบริหำรงำนกำรเกษตร ระดับต้น ข้อ 1  
2. ด ำรงต ำแหน่งใดต ำแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงำนด้ำนกำรเกษตร หรืองำน

อ่ืนที่เกี่ยวข้อง มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 
2.1 ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกอง (นักบริหำรงำนกำรเกษตร 

ระดับกลำง) หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี หรือ 
2.2 ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. 

เทียบเท่ำ  มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 8 ปี 
 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. ควำมรู้ที่จ ำเป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบด้วย 
1.1. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว    ระดับ 4 
1.2. ควำมรู้เรื่องกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรและแผนยุทธศำสตร์  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 
 และสังคมพ้ืนที ่      ระดับ 2 
1.8. ควำมรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน     ระดับ 3 
1.9. ควำมรู้เรื่องสื่อสำรสำธำรณะ     ระดับ 3 

2. ทักษะที่จ ำเป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบด้วย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรข้อมูล     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์     ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 4 
2.4 ทักษะกำรบริหำรโครงกำร     ระดับ 4 
2.5 ทักษะในกำรสื่อสำร กำรน ำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู้  ระดับ 3 
2.6 ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 3 

3. สมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่ง  ประกอบด้วย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรเป็นเลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนเป็นทีม     ระดับ 3 



 
3.2 สมรรถนะประจ ำผู้บริหำร 4 สมรรถนะ 

3.2.1 กำรเป็นผู้น ำในกำรเปลี่ยนแปลง   ระดับ 3 
3.2.2 ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้น ำ    ระดับ 3 
3.2.3 ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน    ระดับ 3 
3.2.4 กำรคิดเชิงกลยุทธ์     ระดับ 3 

3.3 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.3.1 กำรแก้ไชปัญหำและด ำเนินกำรเชิงรุก   ระดับ 4 
3.3.2 กำรวำงแผนและกำรจัดกำร    ระดับ 4 
3.3.3 กำรสร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน  ระดับ 4 
3.3.4 ควำมเข้ำใจพื้นที่และกำรเมืองท้องถิ่น   ระดับ 4 
3.3.5 สร้ำงสรรค์เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น   ระดับ 4 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


