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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

สายงาน

บริหำรงำนกำรศึกษำ

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สำยงำนนี้คลุมถึงตำแหน่งต่ำง ๆ ที่ปฏิบัติงำนในกอง สำนักกำรศึกษำหรือในส่วนรำชกำรอื่นที่
กฎหมำยกำหนดสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ
กำรพัฒนำงำนวิชำกำรและระบบสำรสนเทศ กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ กำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำร
กำรเงินและงบประมำณ กำรประสำนงำน กำรกำกับ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล ตลอดจนกำรพัฒนำ
กิจ กรรมเด็ก และเยำวชน กำรส่ง เสริม ท ำนุบ ำรุง ศำสนำ ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ศิ ล ปวัฒ นธรรมและ
ภูมิปัญญำท้องถิ่น รวมถึงเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชำในฐำนะหัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือ ผู้ช่วยหัวหน้ำส่วนรำชกำร
ทำงกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในตำแหน่งหัวหน้ำกอง หั วหน้ำฝ่ำย ผู้อำนวยกำรกองกำรศึกษำ
รองผู้อำนวยกำรสำนักกำรศึกษำ และผู้อำนวยกำรสำนักกำรศึกษำ
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตำแหน่งในสำยงำนนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้
นักบริหำรงำนกำรศึกษำ
ระดับต้น
นักบริหำรงำนกำรศึกษำ
ระดับกลำง
นักบริหำรงำนกำรศึกษำ
ระดับสูง

ก.อบต. กำหนดเมื่อ 26 พฤศจิกำยน 2558

ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

ชื่อสายงาน

บริหำรงำนกำรศึกษำ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักบริหำรงำนกำรศึกษำ

ระดับตาแหน่ง

ระดับต้น

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนำดเล็ก หรือ
ในฐำนะหัวหน้ำฝ่ำย ที่มีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำรจัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร
มอบหมำย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจแก้ปัญหำในงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ซึ่งมีลักษณะหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูง และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 ร่วมวำงแผน โครงกำร หรือแผนปฏิบัติงำนด้ำนกำรศึกษำทั้งกำรศึกษำในระบบ
นอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย งำนส่งเสริมกีฬำ นันทนำกำร งำนพัฒ นำกิจกรรมเด็กและเยำวชน
ส่ งเสริม ศำสนำ ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ศิล ปวัฒ นธรรม และภู มิปั ญ ญำท้ องถิ่น เพื่ อพั ฒ นำคุ ณ ภำพเด็ ก
เยำวชน และประชำชนในท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับนโยบำยและแผนกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 ร่วมบูรณำกำรแผนงำน โครงกำร กิจกรรม ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อให้เป็นไป
ตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนด
1.3 ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมแผนงำน โครงกำร หรือ
แผนกำรปฏิบัติงำนกำรศึกษำ ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย
และผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนด
1.4 ร่วมวำงแนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์ และเสนอแนวทำงพัฒนำกำรปฏิบัติงำนหรือ
ระบบงำนของหน่ ว ยงำนด้ ำ นงำนกำรศึ ก ษำที่ สั งกั ด ที่ รับ ผิ ด ชอบ เพื่ อ ปรั บ ปรุ งกระบวนกำรท ำงำนให้ มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ภำยใต้ข้อจำกัดทำงด้ำนงบประมำณ บุคลำกร และเวลำ
2. ด้านบริหารงาน
2.1 จัดระบบงำน และปฏิบัติรำชกำรเกี่ยวกับ กำรจัดกำรศึกษำกำรสงเสริมพัฒ นำ
คุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำใหเปนไปตำมควำมตองกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหลักเกณฑ์
มำตรฐำนที่รัฐกำหนดทั้งกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ กำรศึกษำตำมอัธยำศัย กำรศึกษำเพื่อคน
พิกำร ผูดอยโอกำสและผูมีควำมสำมำรถพิเศษ หน่วยงำน เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ใน
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
2.2 วำงแผนและศึกษำรวบรวมสถิติข้อมูลทำงกำรศึกษำในพื้นที่ เพื่อนำไปกำหนด
นโยบำยด้ำนกำรศึกษำของหน่วยงำนต่อไป
2.3 ควบคุมดูแล นิเทศและ ติดตำมงำนของศูนย์พัฒ นำเด็กเล็ก เพื่ออำนวยกำรให้
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีควำมเจริญก้ำวหน้ำและสำมำรถดำเนินงำนได้ตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
2.4 ควบคุมกำรจัดกิจกรรมทำงด้ำนศำสนำ วัฒนธรรมประเพณี ควำมพอเพียงและ
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับภูมิปัญญำของท้องถิ่น เพื่อสร้ำงให้เกิดองค์ควำมรู้ที่ถูกต้องของประชำชนในพื้นที่

2.5 ริเริ่ม พัฒนำแผนงำนและโครงกำรเชิงรุกในกำรพัฒนำท้องถิ่นและนวัตกรรมที่มี
ควำมจำเป็นเร่งด่วนเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรทำงศึกษำของพื้นที่
2.6 ควบคุมดูแลกำรออกแบบและพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรวำงแผน
ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบให้เป็นมำตรฐำนและมีประสิทธิภำพสูงสุด
2.7 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ให้คำแนะนำและศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
กำรจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนิ น งำน ตัว ชี้วัดตำมเป้ำหมำยเป็นไปอย่ำงถูกต้องและสมบูรณ์ ตรงตำมเวลำที่
กำหนดไว้
2.8 ควบคุมกำรจัดกิจกรรมทำงด้ำนกีฬำให้กับประชำชนได้ออกกำลังกำย เพื่อส่งเสริม
สุขภำพที่ดีของประชำชนในพื้นที่
2.9 นิ เทศกำรศึกษำและตรวจโรงเรียน เพื่ อประเมิน ผลและน ำเสนอกำรปรับปรุง
โรงเรียนและระบบต่ำงๆ ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด
2.10 มอบหมำย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจของหน่วยงำน เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
2.11 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
2.12 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือ หรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร
2.13 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำร
และคณะทำงำนต่ำง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำง ๆ ในฐำนะผู้แทนหน่วยงำน เพื่อรักษำผลประโยชน์
ของรำชกำร
3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3.1 ร่วมจัดระบบงำนและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนให้สอดคล้องกั บภำรกิจ
เพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
3.2 ร่ ว มติ ด ตำมและประเมิ น ผลงำนของเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ในบั ง คั บ บั ญ ชำ เพื่ อ ให้ ก ำร
ปฏิบัติงำนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
3.3 ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงและพัฒ นำกำรปฏิบัติง ำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับ
บัญชำเพื่อให้เกิดควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมกับงำนที่ปฏิบัติ
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 ร่วมวำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของหน่วยงำน เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 ร่วมติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ
ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้
1.1 ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือ
ทำงกำรศึ ก ษำ ศึ ก ษำศำสตร์ หรื อ ในสำขำหรื อ ทำงอื่ น ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก ำหนดว่ ำ ใช้ เป็ น
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
1.2 ได้รับปริญญำโทหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือ
ทำงกำรศึ ก ษำ ศึ ก ษำศำสตร์ หรื อ ในสำขำหรื อ ทำงอื่ น ที่ ก .จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก ำหนดว่ ำ ใช้ เป็ น
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
1.3 ได้รับปริญญำเอกหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือ
ทำงกำรศึ ก ษำ ศึ ก ษำศำสตร์ หรื อ ในสำขำหรื อ ทำงอื่ น ที่ ก .จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก ำหนดว่ ำ ใช้ เป็ น
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งในฐานะผู้อานวยการกอง (นักบริหารงานการศึกษา
ระดับต้น)
2.1 มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับต้น ข้อ 1
2.2 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำย (นักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับต้น)
ตำมข้อ 3 หรื อที่ ก.จ., ก.ท. หรื อ ก.อบต. เที ยบเท่ำ มำแล้ ว ไม่น้ อยกว่ำ 2 ปี โดยจะต้ องปฏิบั ติ งำนด้ำน
กำรศึกษำ หรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้อง มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
3. คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งในฐำนะหัวหน้ำฝ่ำย (นักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับต้น)
3.1 มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนกำรศึกษำระดับต้น 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 ปฏิบัติงำนด้ำนกำรศึกษำ หรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้อง มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 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. ควำมรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.9. ควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรควำมรู้
1.10. ควำมรู้เรื่องสื่อสำรสำธำรณะ
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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

บริหำรงำนกำรศึกษำ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักบริหำรงำนกำรศึกษำ

ระดับตาแหน่ง

ระดับกลำง

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตำแหน่ง
หัวหน้ำหน่วยงำนอื่น ที่มีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำรจัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร
มอบหมำย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจแก้ปัญหำในงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ซึ่งมี
ลักษณะหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูง และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 วำงแผน โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรศึกษำ ทั้งกำรศึกษำในระบบ
นอกระบบ กำรศึกษำตำมอัธยำศัย งำนส่งเสริมกีฬำ นันทนำกำร งำนพัฒนำกิจกรรมเด็กและเยำวชน ส่งเสริม
ศำสนำ ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น เพื่อพัฒนำคุณภำพเด็กเยำวชน และ
ประชำชนในท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับนโยบำยและแผนกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 บูรณำกำรแผนงำน โครงกำร กิจกรรมด้ำนกำรศึกษำ เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย
และผลสัมฤทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมที่กำหนด
1.3 ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมแผนงำน โครงกำร หรือ
แผนกำรปฏิ บั ติงำน ตลอดจนประเมิน ผลและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน เพื่ อให้ เป็นไปตำมเป้ำหมำยและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนด
1.4 วำงแนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์ และเสนอแนวทำงพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนหรือ
ระบบงำนของหน่ ว ยงำนด้ ำ นงำนกำรศึ ก ษำที่ สั งกั ด ที่ รับ ผิ ด ชอบ เพื่ อ ปรั บ ปรุ งกระบวนกำรท ำงำนให้ มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ภำยใต้ข้อจำกัดทำงด้ำนงบประมำณ บุคลำกร และเวลำ
1.5 ค้น คว้ำประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับงำนในภำรกิจ
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 และปฏิบัติรำชกำรเกี่ยวกับ กำรจัดกำรศึกษำกำรสงเสริมพัฒ นำ
คุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำใหเปนไปตำมควำมตองกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหลักเกณฑ์
มำตรฐำนที่รัฐกำหนดทั้งกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย กำรศึกษำเพื่อคน
พิกำร ผูดอยโอกำสและผู มีควำมสำมำรถพิเศษ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติ
รำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
2.2 ควบคุมดูแลกำรวำงแผนและศึกษำรวบรวมสถิติข้อมูลทำงกำรศึกษำในพื้นที่ เพื่อ
นำไปกำหนดนโยบำยด้ำนกำรศึกษำของหน่วยงำนต่อไป

2.3 ควบคุมดูแล นิเทศและ ติดตำมงำนของศูนย์พัฒ นำเด็กเล็ก เพื่ออำนวยกำรให้
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีควำมเจริญก้ำวหน้ำและสำมำรถดำเนินงำนได้ตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
2.4 ควบคุมกำรจัดกิจกรรมทำงด้ำนศำสนำ วัฒนธรรมประเพณี ควำมพอเพียงและ
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับภูมิปัญญำของท้องถิ่น เพื่อสร้ำงให้เกิดองค์ควำมรู้ที่ถูกต้องของประชำชนในพื้นที่
2.5 ริเริ่ม พัฒนำแผนงำนและโครงกำรเชิงรุกในกำรพัฒนำท้องถิ่นและนวัตกรรมที่มี
ควำมจำเป็นเร่งด่วนเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรทำงศึกษำของพื้นที่
2.6 ควบคุมดูแลกำรออกแบบและพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรวำงแผน
ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบให้เป็นมำตรฐำนและมีประสิทธิภำพสูงสุด
2.7 ควบคุมกำรจัดกิจกรรมทำงด้ำนกีฬำให้กับประชำชนได้ออกกำลังกำย เพื่อส่งเสริม
สุขภำพที่ดขี องประชำชนในพื้นที่
2.8 นิ เทศกำรศึกษำและตรวจโรงเรียน เพื่ อประเมิน ผลและน ำเสนอกำรปรับปรุง
โรงเรียนและระบบต่ำงๆ ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด
2.9 มอบหมำย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจของหน่วยงำน เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
2.10 กำหนด พั ฒ นำ ปรับ ปรุง หรื อแก้ ไขแนวทำง คู่ มื อ กลไก กระบวนกำร หรื อ
มำตรฐำนในกำรปฏิบั ติงำนด้ำนงำนกำรศึกษำ เพื่อให้กำรทำงำนในงำนที่รับผิดชอบเป็นไปอย่ำงถูกต้อง มี
ประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
2.11 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
2.12 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือ หรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร
2.13 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำร
และคณะทำงำนต่ำง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำง ในฐำนะผู้แทนหน่วยงำนหรือส่วนรำชกำร เพื่อรักษำ
ผลประโยชน์ของรำชกำรและประเทศชำติ
3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงำนและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อให้
กำรปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
3.2 ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
3.3 ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงและพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับ
บัญชำเพื่อให้เกิดควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมกับงำนที่ปฏิบัติ
4. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของหน่วยงำน เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
นโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณ เพื่อให้ เกิดประสิ ทธิภ ำพ
ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง ในฐานะผู้ อ านวยการกองหรื อ ผู้ อ านวยกา รส่ ว น
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง)
1. มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับต้น ข้อ 1
2. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมำแล้วดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงำนด้ำนกำรศึกษำ
หรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้องมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
2.1 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรกอง (นัก บริหำรงำนกำรศึกษำ
ระดับต้น) หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี หรือ
2.2 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ำหัวหน้ำฝ่ำย (นักบริหำรงำนกำรศึกษำ
ระดับต้ น) หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี กำหนดเวลำ 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี
สำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับต้น 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
1.2. ควำมรู้เรื่องกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรและแผนยุทธศำสตร์
1.3. ควำมรู้เรื่องกำรติดตำมและประเมินผล
1.4. ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร
1.5. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1.6. ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร
1.7. ควำมรู้เรื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมพื้นที่
1.8. ควำมรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.9. ควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรควำมรู้
1.10. ควำมรู้เรื่องสื่อสำรสำธำรณะ
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
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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

บริหำรงำนกำรศึกษำ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักบริหำรงำนกำรศึกษำ

ระดับตาแหน่ง

ระดับสูง

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับสำนัก ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนำดใหญ่
ที่มีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย กำกับ
แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำนตัดสินใจ แก้ปัญหำเกี่ยวกับงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะ
หน้ ำ ที่ ค วำมรั บ ผิ ด ชอบ ควำมยำกและคุ ณ ภำพของงำนซั บ ซ้ อ นมำกและสู งมำกเป็ น พิ เศษ โดยปกครอง
ผู้ใต้บังคับบัญชำจำนวนมำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 วำงแผนงำน โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรศึกษำ ทั้งกำรศึกษำใน
ระบบ นอกระบบ กำรศึกษำตำมอัธยำศัย งำนส่ งเสริมกำรกีฬำ นันทนำกำร งำนพั ฒ นำกิจกรรมเด็กและ
เยำวชน ส่งเสริมศำสนำ ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น เพื่อกำหนดเป้ำหมำย
และผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำน ให้สอดคล้องกับนโยบำยและแผนกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด
1.2 บูรณำกำรแผนงำน โครงกำรขนำดใหญ่ กิจกรรม ด้ำนกำรศึกษำ เพื่อให้เป็นไป
ตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมที่กำหนด
1.3 ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ที่มีควำมหลำกหลำย และควำมยุ่งยำก
ซับซ้อนมำก ให้เป็นไปตำมแผนงำน โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำร
ดำเนินงำน เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนด
2. ด้านบริหารงาน
2.1 ก ำหนดกลยุ ท ธ์ ระบบงำน และวิ ธี ก ำรปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ กำรจั ด กำรศึ ก ษำ
กำรสงเสริมพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำให้เปนไปตำมควำมตองกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหลักเกณฑ์มำตรฐำนที่รัฐกำหนดทั้งกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
กำรศึกษำเพื่อคนพิกำร ผู ด อยโอกำสและผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบั ติรำชกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
2.2 ควบคุมดูแล ให้คำแนะนำ และตรวจสอบกำรวิเครำะห์ วิจัยเชิงนโยบำย เพื่อ
ทบทวนสถำนภำพและเสนอแนวทำง มำตรกำรและยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงศักยภำพงำนกำรศึกษำในท้องถิ่น
หรือพื้นที่ที่รับผิดชอบซึ่งมีขนำดใหญ่มำกและมีประชำกร รวมถึงสภำพสังคมและวัฒนธรรมที่หลำยหลำยและ
จำนวนมำก
2.3 ควบคุมดูแล นิเทศและ ติดตำมงำนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในท้องถิ่นหรือพื้นที่ที่
รับผิดชอบซึ่งมีขนำดใหญ่มำกและมีประชำกรรวมถึงสภำพสังคมและวัฒนธรรมที่หลำยหลำยและจำนวนมำก
เพื่ออำนวยกำรให้ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีควำมเจริญก้ำวหน้ำและสำมำรถดำเนินงำนได้ตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้

2.4 ควบคุมกำรจัดกิจกรรมทำงด้ ำนศำสนำ วัฒนธรรมประเพณี ควำมพอเพียงและ
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับภูมิปัญญำของท้องถิ่นในท้องถิ่นหรือพื้นที่ที่รับผิดชอบซึ่งมีขนำดใหญ่มำกและมีประชำกร
รวมถึงสภำพสั งคมและวัฒ นธรรมที่ห ลำยหลำยและจำนวนมำก เพื่ อสร้ำงให้ เกิดองค์ควำมรู้ที่ถูกต้องของ
ประชำชนในพื้นที่
2.5 นิเทศกำรศึกษำและตรวจโรงเรียนในพื้นที่ซึ่งมีควำมซับซ้อนสูง เพื่อประเมินผล
และนำเสนอกำรปรับปรุงโรงเรียนและระบบต่ำงๆ ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด
2.6 ริเริ่ม พัฒนำแผนงำนและโครงกำรเชิงรุกในกำรพัฒนำด้ำนงำนศึกษำท้องถิ่น งำน
สั งคมสงเครำะห์ งำนสั น ทนำกำร งำนกี ฬ ำ งำนลู ก เสื อ และยุ ว กำชำด เพื่ อ ตอบสนองควำมต้ อ งกำรทำง
เศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ และประเทศ
2.7 ควบคุมดูแลกำรออกแบบและพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรวำงแผน
ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบให้เป็นมำตรฐำนและมีประสิทธิภำพสูงสุด
2.8 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ให้คำแนะนำและศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
กำรจั ดทำรำยงำนผลกำรดำเนิ น งำนตัวชี้วัดตำมเป้ำหมำยเป็นไปอย่ำงถูกต้องและสมบูรณ์ ตรงตำมเวลำที่
กำหนดไว้
2.9 มอบหมำย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจที่หลำกหลำยและเบ็ดเสร็จของหน่วยงำน เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำย
และผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
2.10 วินิจฉัย สั่งกำร เรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมีควำมซับซ้อนของ
ประเด็น ปั ญ หำ ซึ่งต้องพิจ ำรณำอนุ มัติ อนุ ญ ำต กำรดำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมภำรกิจที่ห น่ วยงำนรับผิ ดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
2.11 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อควำมร่วมมือ หรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร
2.12 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำร
และคณะทำงำนต่ำง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำง ในฐำนะเป็นผู้มีบทบำทหลัก เพื่อรักษำผลประโยชน์
ของรำชกำรและประเทศชำติ
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 ติ ด ตำม ตรวจสอบกำรใช้ ท รัพ ยำกรและงบประมำณจ ำนวนมำก เพื่ อ ให้ เกิ ด
ประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งในฐานะผู้อานวยการสานัก (นักบริหารงานการศึกษา ระดับสูง)
1. มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับต้น ข้อ 1
2. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงำนด้ำนกำรศึกษำหรืองำน
อื่นที่เกี่ยวข้อง มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
2.1 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรกอง (นักบริหำรงำนกำรศึกษำ
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. ควำมรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.9. ควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรควำมรู้
1.10. ควำมรู้เรื่องสื่อสำรสำธำรณะ
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
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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

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4

