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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

สายงาน

บริหำรงำนประปำ

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สำยงำนนี้ ค ลุ ม ถึ งต ำแหน่ งต่ ำ งๆ ที่ ป ฏิ บั ติ งำนบริ ห ำรด้ ำ นกำรประปำ ในฐำนะหั ว หน้ ำ
หน่วยงำนระดับกอง ระดับแผนก และผู้ช่วยหัวหน้ำหน่วยงำน ซึ่งมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับกำรบริหำรงำน
ประปำเช่น กำรควบคุมกำรผลิตและกำรจำหน่ำยน้ำประปำ กำรติดตั้งประปำ กำร ควบคุมกำรดำเนินกำร
เกี่ยวกับกำรงบประมำณ รำยได้ รำยจ่ำย กำรบัญชี กำรพัสดุ กำรวำงแผนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่ำงๆ ของ
กำรประปำและปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตำแหน่งในสำยงำนนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้
นักบริหำรงำนประปำ
ระดับต้น
นักบริหำรงำนประปำ
ระดับกลำง
นักบริหำรงำนประปำ
ระดับสูง

ก.จ. กำหนดเมื่อ 26 พฤศจิกำยน 2558

ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

ชื่อสายงาน

บริหำรงำนประปำ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักบริหำรงำนประปำ

ระดับตาแหน่ง

ระดับต้น

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับกอง หรือตำแหน่งหั วหน้ำ ฝ่ ำยที่มีลั กษณะงำน
เกี่ ย วกั บ กำรวำงแผน บริ ห ำรจั ด กำร จั ด ระบบงำน อ ำนวยกำร สั่ งรำชกำร มอบหมำย ก ำกั บ แนะน ำ
ตรวจสอบ ประเมิน ผลงำน ตัดสิ น ใจ แก้ปั ญ หำในงำนของหน่ว ยงำนที่รับผิ ดชอบ ซึ่งลั กษณะหน้ ำที่ค วำม
รับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูงมำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติใน
ด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 ร่ ว มวำงแผนงำน โครงกำร หรื อ แผนกำรปฏิ บั ติ ง ำน รวมทั้ ง เป้ ำ หมำยและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนด้ำนงำนประปำ เพื่อให้สอดคล้องนโยบำยและแผนกลยุทธ์ของหน่วยงำนที่สังกัด
1.2 ร่วมติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ให้ เป็นไปตำมแผนงำน โครงกำร
หรือแผนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำรดำเนินงำน เพื่อให้เป็น ไปตำมเป้ำหมำยและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนดไว้
1.3 วำงแนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์ และเสนอแนวทำงพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนหรือ
ระบบงำนของหน่วยงำนด้ำนงำนประปำที่รับผิดชอบ เพื่อปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
ภำยใต้ข้อจำกัดทำงด้ำนงบประมำณ บุคลำกร และเวลำ
1.4 ค้น คว้ำประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนในภำรกิจ
ของหน่ ว ยงำนในภำพรวมเพื่ อ น ำมำปรั บ ปรุ ง ให้ ก ำรปฏิ บั ติ ง ำน ระบบงำน หรื อ กระบวนกำรท ำงำนมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น
2. ด้านบริหารงาน
2.1 จัดระบบงำน และวิธีกำรปฏิ บัติรำชกำรของหน่ว ยงำน เพื่อเป็ นแนวทำงกำร
ปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
2.2 มอบหมำย ตรวจสอบ ติ ดตำม ให้ ค ำแนะน ำ ปรับ ปรุงแก้ ไข ในเรื่ องต่ ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องกับภำรกิจของหน่วยงำน เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.3 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.4 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเกิดควำมร่วมมือหรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร
2.5 มอบหมำย ตรวจสอบ ให้ คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตำมประเมินผล
แก้ปัญหำ และควบคุมกำรบริกำรผู้ใช้น้ำ เพื่ออำนวยกำรให้กำรดำเนินเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวดเร็ว และ
ตอบสนองควำมต้องกำรสูงสุด
2.6 ร่วม หรือตรวจสอบและควบคุมรำยได้ รำยจ่ำย พัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพย์สินของ
กำรประปำต่ำงๆ เพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบที่กำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและตรงเวลำสูงสุด

3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงำนและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อให้
ปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
3.2 ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับ บัญชำ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
3.3 ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงและพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับ
บัญชำ เพื่อให้มคี วำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมกับงำนที่ปฏิบัติ
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 ร่ ว มหรื อ วำงแผนกำรใช้ ท รั พ ยำกรและงบประมำณของหน่ ว ยงำน เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยของส่วนรำชกำร
4.2 ร่ ว มหรื อ ติ ด ตำม ตรวจสอบกำรใช้ ท รั พ ยำกรและงบประมำณ เพื่ อ ให้ เกิ ด
ประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับคุณวุฒิกำรศึกษำ ดังนี้
1.1 ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือ
ทำงวิศวกรรมศำสตร์ วิทยำศำสตร์ (เคมี ชีววิทยำ จุลชีววิทยำ สิ่งแวดล้อม) ก่อสร้ำง ไฟฟ้ำ เครื่องกล หรือใน
สำขำวิชำหรือทำงอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
1.2 ได้รับปริญญำโทหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือ
ทำงวิศวกรรมศำสตร์ วิทยำศำสตร์ (เคมี ชีววิทยำ จุลชีววิทยำ สิ่งแวดล้อม) ก่อสร้ำง ไฟฟ้ำ เครื่องกล หรือใน
สำขำวิชำหรือทำงอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
1.3 ได้รับปริญญำเอกหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือ
ทำงวิศวกรรมศำสตร์ วิทยำศำสตร์ (เคมี ชีววิทยำ จุลชีววิทยำ สิ่งแวดล้อม) ก่อสร้ำง ไฟฟ้ำ เครื่องกล หรือใน
สำขำวิชำหรือทำงอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งในฐำนะผู้อำนวยกำรกอง (นักบริหำรงำนประปำ ระดับต้น)
2.1 มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนประปำ ระดับต้น ข้อ 1
2.2 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำย (นักบริหำรงำนประปำ ระดับต้น)
ตำมข้อ 3 หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติ งำนด้ำนกำร
ประปำ หรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้อง มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
3. คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งในฐำนะหัวหน้ำฝ่ำย (นักบริหำรงำนประปำ ระดับต้น)
3.1 มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนประปำระดับต้น 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 ปฏิบัติงำนด้ำนประปำ หรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้อง มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ควำมรู้ที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
1.1. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริของพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว
ระดับ 1
1.2. ควำมรู้เรื่องกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรและแผนยุทธศำสตร์
ระดับ 2
1.3. ควำมรู้เรื่องกำรติดตำมและประเมินผล
ระดับ 2
1.4. ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร
ระดับ 1
1.5. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ระดับ 2
1.6. ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร
ระดับ 2
1.7. ควำมรู้เรื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมพื้นที่
ระดับ 1
1.8. ควำมรู้เรื่องกำรทำงบกำรเงินและงบประมำณ
ระดับ 1
1.9. ควำมรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้ำงและกฎระเบียบพัสดุ
ระดับ 1
2. ทักษะที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะกำรบริหำรข้อมูล
ระดับ 1
2.2 ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 1
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน
ระดับ 2
2.4 ทักษะกำรบริหำรโครงกำร
ระดับ 2
2.5 ทักษะในกำรสื่อสำร กำรนำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู้
ระดับ 1
2.6 ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน
ระดับ 1
2.7 ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร
ระดับ 2
3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง 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 กำรทำงำนเป็นทีม
ระดับ 3
3.2 สมรรถนะประจำผู้บริหำร 4 สมรรถนะ
3.2.1 กำรเป็นผู้นำในกำรเปลี่ยนแปลง
ระดับ 3
3.2.2 ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำ
ระดับ 3
3.2.3 ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน
ระดับ 3
3.2.4 กำรคิดเชิงกลยุทธ์
ระดับ 3
3.3 สมรรถนะประจำสำยงำน
3.3.1 กำรแก้ไชปัญหำและดำเนินกำรเชิงรุก
ระดับ 4
3.3.2 กำรวำงแผนและกำรจัดกำร
ระดับ 4
3.3.3 กำรสร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน
ระดับ 4
3.3.4 ควำมเข้ำใจพื้นที่และกำรเมืองท้องถิ่น
ระดับ 4
3.3.5 สร้ำงสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น
ระดับ 4

ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

ชื่อสายงาน

บริหำรงำนประปำ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักบริหำรงำนประปำ

ระดับตาแหน่ง

ระดับกลำง

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับกอง หรือตำแหน่งหัวหน้ำหน่วยงำนอื่นที่ เทียบเท่ำ
กองซึ่งมีลักษณะงำนเกี่ยวกับ กำรวำงแผน บริห ำรจัดกำร จัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย
กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจ แก้ปัญ หำในงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ซึ่งลักษณะ
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูงมำกเป็นพิเศษ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย โดยมี
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 วำงแผนงำน/โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติ งำน รวมทั้งเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงำนด้ำนงำนประปำ ให้สอดคล้องนโยบำยและแผนกลยุทธ์ของหน่วยงำนที่สังกัด
1.2 ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมแผนงำน/โครงกำร หรือ
แผนกำรปฏิ บั ติ งำน ตลอดจนประเมิ น ผลและรำยงำนกำรด ำเนิ น งำน เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตำมเป้ ำหมำย และ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนดไว้
1.3 วำงแนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์ และเสนอแนวทำงพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนหรือ
ระบบงำนของหน่วยงำนด้ำนงำนประปำที่รับผิดชอบ เพื่อปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
ภำยใต้ข้อจำกัดทำงด้ำนงบประมำณ บุคลำกร และเวลำ
1.4 ค้น คว้ำประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนในภำรกิจ
ของหน่ ว ยงำนในภำพรวมเพื่ อ น ำมำปรั บ ปรุ ง ให้ ก ำรปฏิ บั ติ ง ำน ระบบงำน หรื อ กระบวนกำรท ำงำนมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น
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 กำหนด พั ฒ นำ ปรับ ปรุง หรื อแก้ ไขแนวทำง คู่ มื อ กลไก กระบวนกำร หรื อ
มำตรฐำนในกำรปฏิ บั ติ งำนด้ ำนงำนประปำ เพื่ อให้ ก ำรท ำงำนในงำนที่ รับ ผิ ด ชอบเป็ น ไปอย่ ำงถู กต้ อ ง มี
ประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
2.5 ควบคุ ม กำรใช้ บ ำรุ ง รั ก ษำเครื่ อ งจั ก ร ยำนพำหนะ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ข อง
หน่วยงำน เพื่อให้สำมำรถใช้งำนตำมควำมต้องกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุดตำมหลักวิชำกำร

2.6 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเกิดควำมร่วมมือหรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร
2.7 ตรวจสอบและควบคุ ม รำยได้ รำยจ่ ำย พั ส ดุ ครุภั ณ ฑ์ แ ละทรัพ ย์ สิ น ของกำร
ประปำต่ำงๆ เพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบที่กำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและตรงเวลำสูงสุด
3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 ตรวจสอบและแนะนำกำรจัดระบบงำนและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนให้
สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อให้ปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
3.2 ก ำกั บ ติ ด ตำมและประเมิ น ผลงำนของเจ้ ำ หน้ ำที่ ในบั งคั บ บั ญ ชำ เพื่ อ ให้ ก ำร
ปฏิบัติงำนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
3.3 ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงและพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับ
บัญชำ ให้มีควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมงำนที่ปฏิบัติ
3.4 พิจำรณำวำงแผนกำรทำงำนและกำรกระจำยอัตรำกำลังของเจ้ำหน้ำที่ในสำนัก
กองหรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบตำมควำมเหมำะสมและศักยภำพของเจ้ำหน้ำที่แต่ละรำย เพื่อให้กำรดำเนินงำน
เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนดได้อย่ำงมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภำพสูงสุด
4. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วำงแผนและประสำนกำรใช้ท รัพยำกรและงบประมำณของหน่วยงำน เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยของหน่วยงำน
4.2 ร่วมหรือวำงแผนและประสำนกิจกรรมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรของสำนัก กองหรือ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ทั้งด้ำนงบประมำณ อำคำรสถำนที่และอุปกรณ์ในกำรทำงำน เพื่อให้กำรทำงำนเกิด
ประสิ ท ธิ ภ ำพคุ้ ม ค่ ำ และบรรลุ เป้ ำ หมำยขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ สั ง กั ด โดยอำจพิ จ ำรณำน ำ
งบประมำณที่ได้รับจัดสรรมำดำเนินกำรและใช้จ่ำยร่วมกัน
4.3 กำกับติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณ ให้เกิดประสิทธิภำพ
ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
คุ ณ สมบั ติ เ ฉพำะส ำหรั บ ต ำแหน่ ง ในฐำนะผู้ อ ำนวยกำรกองหรื อ ผู้ อ ำนวยกำรส่ ว น
(นักบริหำรงำนประปำ ระดับกลำง)
1. มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนประปำ ระดับต้น ข้อ 1
2. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมำแล้วดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงำนด้ำนกำรประปำ
หรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้องมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
2.1 ดำรงตำแหน่ งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้ อำนวยกำรกอง (นัก บริห ำรงำนประปำ
ระดับต้น) หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี หรือ
2.2 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ำหัวหน้ำฝ่ำย (นัก บริหำรงำนประปำ
ระดับต้น) หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี กำหนดเวลำ 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี
สำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนประปำระดับต้น ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
2.3 ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำรพิเศษ หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ
ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 6 ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ควำมรู้ที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
1.1. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริ
ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
1.2. ควำมรู้เรื่องกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรและแผนยุทธศำสตร์
1.3. ควำมรู้เรื่องกำรติดตำมและประเมินผล
1.4. ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร
1.5. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1.6. ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร
1.7. ควำมรู้เรื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมพื้นที่
1.8. ควำมรู้เรื่องกำรทำงบกำรเงินและงบประมำณ
1.9. ควำมรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้ำงและกฎระเบียบพัสดุ
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

บริหำรงำนประปำ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักบริหำรงำนประปำ

ระดับตาแหน่ง

ระดับสูง

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับสำนัก ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนำดใหญ่
ที่มีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย กำกับ
แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจ แก้ปัญหำเกี่ยวกับงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ซึ่งลักษณะ
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูงมำกเป็นพิเศษซึ่งจำเป็นต้องปฏิบัติโดยผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์สูง และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติใน
ด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 วำงแผนงำน โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงำน ให้สอดคล้องนโยบำยและแผนกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด
1.2 ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ที่มีควำมหลำกหลำย และควำมยุ่งยำก
ซับซ้อนมำก ให้เป็นไปตำมแผนงำน/โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำร
ดำเนินงำน เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนดไว้
1.3 บริหำรโครงกำรขนำดใหญ่ โดยมีกำรบูรณำกำรแผนงำน กิจกรรม ขั้นตอนสำคัญ
เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนดไว้
2. ด้านบริหารงาน
2.1 กำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน เพื่อเป็น
แนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
2.2 มอบหมำย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจที่หลำกหลำยและเบ็ดเสร็จของหน่วยงำน เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำย
และผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.3 มอบหมำย ตรวจสอบ ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตำมประเมินผล
แก้ปัญหำ และควบคุมกำรบริกำรผู้ใช้น้ำ ขององค์กรปกครองท้องถิ่นขนำดใหญ่และมีควำมซับซ้อนมำก เพื่อ
อำนวยกำรให้กำรดำเนินเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวดเร็ว และตอบสนองควำมต้องกำรสูงสุด
2.4 กำหนด พั ฒ นำ ปรับ ปรุง หรื อแก้ ไขแนวทำง คู่ มื อ กลไก กระบวนกำร หรื อ
มำตรฐำนในกำรปฏิ บั ติ งำนด้ ำนงำนประปำ เพื่ อให้ ก ำรท ำงำนในงำนที่ รับ ผิ ด ชอบเป็ น ไปอย่ ำงถู กต้ อ ง มี
ประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
2.5 ควบคุ ม กำรใช้ บ ำรุ ง รั ก ษำเครื่ อ งจั ก ร ยำนพำหนะ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ข อง
หน่วยงำน เพื่อให้สำมำรถใช้งำนตำมควำมต้องกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุดตำมหลักวิชำกำร

2.6 วินิจฉัย สั่งกำรเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมีควำมซับซ้อนของ
ประเด็นปัญหำ ซึ่งต้องพิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ เพื่อให้
บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.7 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเกิดควำมร่วมมือหรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร
2.8 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำร
และคณะทำงำนต่ำงๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำงๆ ในระดับหน่วยงำนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในฐำนะเป็นผู้มีบทบำทหลัก เพื่อรักษำผลประโยชน์ของรำชกำรและประเทศชำติ
3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงำนและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่มีควำมหลำกหลำยทั้งในเชิง
ปริมำณและคุณภำพให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
3.2 ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
3.3 ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงและพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับ
บัญชำเพื่อให้เกิดควำมสำมำรถ ประสิทธิภำพและสมรรถนะที่เหมำะสมกับงำนที่ปฏิบัติ
3.4 ปรับปรุงหรือหำแนวทำงวิธีกำรใหม่ ๆ หรือกลยุทธ์ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
เพื่อพัฒนำเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติในกำรผลิตผลงำน กำรบริกำร หรือผลกำรดำเนินงำนที่มีคุณภำพที่ดีขึ้น
4. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วำงแผนกำรใช้ ท รัพ ยำกรและงบประมำณของหน่ ว ยงำนที่ ต้ อ งรับ ผิ ด ชอบสู ง
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณในจำนวนที่สูงมำก ให้เกิด
ประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
4.3 วำงแผนและประสำนกิจกรรมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรของสำนัก กองหรือหน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ ทั้งด้ำนงบประมำณ อำคำรสถำนที่และอุปกรณ์ในกำรทำงำน เพื่อให้กำรทำงำนเกิดประสิทธิภำพ
คุ้มค่ำ และบรรลุเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดยอำจพิจำรณำนำงบประมำณที่ได้รับ
จัดสรรมำดำเนินกำรและใช้จ่ำยร่วมกัน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งในฐำนะผู้อำนวยกำรสำนัก (นักบริหำรงำนประปำ ระดับสูง)
1. มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนประปำ ระดับต้น ข้อ 1
2. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงำนด้ำนกำรประปำ หรืองำน
อื่นที่เกี่ยวข้อง มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
2.1 ดำรงตำแหน่ งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้ อำนวยกำรกอง (นักบริห ำรงำนประปำ
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
1.2. ควำมรู้เรื่องกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรและแผนยุทธศำสตร์
1.3. ควำมรู้เรื่องกำรติดตำมและประเมินผล
1.4. ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร
1.5. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1.6. ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร
1.7. ควำมรู้เรื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมพื้นที่
1.8. ควำมรู้เรื่องกำรทำงบกำรเงินและงบประมำณ
1.9. ควำมรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้ำงและกฎระเบียบพัสดุ
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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