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มาตรฐานกาหนดตาหนง
ตาหนงประภท

อำนวยกำรทຌองถิไน

สายงาน

บริหำรงำนกำรศึกษำ

ลักษณะงานดยทัไวเป
สำยงำนนีๅคลุมถึงตำหนงตำง โ ทีไปฏิบัติงำน฿นกอง สำนักกำรศึกษำหรือ฿นสวนรำชกำรอืไนทีไ
กฎหมำยกำหนดสำหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติกีไยวกับกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ
กำรพัฒนำงำนวิชำกำรละระบบสำรสนทศ กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ กำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำร
กำรงินละงบประมำณ กำรประสำนงำน กำรกำกับ ติดตำม ตรวจสอบละประมินผล ตลอดจนกำรพัฒนำ
กิจ กรรมดใก ละยำวชน กำรสง สริม ท ำนุบ ำรุง ศำสนำ ขนบธรรมนี ย มประพณี ศิ ล ปวัฒ นธรรมละ
ภูมิปัญญำทຌองถิไน รวมถึงป็นผูຌปกครองบังคับบัญชำ฿นฐำนะหัวหนຌำสวนรำชกำรหรือ ผูຌชวยหัวหนຌำสวนรำชกำร
ทำงกำรศึกษำขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ฿นตำหนงหั วหนຌำกอง หั วหนຌำฝຆำย ผูຌอำนวยกำรกองกำรศึกษำ
รองผูຌอำนวยกำรสำนักกำรศึกษำ ละผูຌอำนวยกำรสำนักกำรศึกษำ
ชืไอตาหนง฿นสายงานละระดับตาหนง
ตำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของตำหนงดังนีๅ
นักบริหำรงำนกำรศึกษำ
ระดับตຌน
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ระดับกลำง
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ก.อบต. กำหนดมืไอ 26 พฤศจิกำยน 2558

ตาหนงประภท

อำนวยกำรทຌองถิไน

ชืไอสายงาน

บริหำรงำนกำรศึกษำ

ชืไอตาหนง฿นสายงาน

นักบริหำรงำนกำรศึกษำ

ระดับตาหนง

ระดับตຌน

หนຌาทีไละความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำหนวยงำนระดับกอง฿นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ขนำดลใก หรือ
฿นฐำนะหัวหนຌำฝຆำย ทีไมีลักษณะงำนกีไยวกับกำรวำงผน บริหำรจัดกำรจัดระบบงำน อำนวยกำร สัไงรำชกำร
มอบหมำย กำกับ นะนำ ตรวจสอบ ประมิน ผลงำน ตัดสิน฿จกຌปัญหำ฿นงำนของหนวยงำนทีไรับ ผิดชอบ
ซึไงมีลักษณะหนຌำทีไควำมรับผิดชอบละคุณภำพของงำนสูง ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย
ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำงโดังนีๅ
1. ดຌานผนงาน
1.1 รวมวำงผน ครงกำร หรือผนปฏิบัติงำนดຌำนกำรศึกษำทัๅงกำรศึกษำ฿นระบบ
นอกระบบ ละกำรศึกษำตำมอัธยำศัย งำนสงสริมกีฬำ นัน ทนำกำร งำนพัฒ นำกิจกรรมดใกละยำวชน
ส งสริม ศำสนำ ขนบธรรมนี ยมประพณี ศิล ปวัฒ นธรรม ละภู มิปั ญ ญำทຌ องถิไน พืไ อพั ฒ นำคุ ณ ภำพดใ ก
ยำวชน ละประชำชน฿นทຌองถิไน ฿หຌสอดคลຌองกับนยบำยละผนกลยุทธ์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
1.2 รวมบูรณำกำรผนงำน ครงกำร กิจกรรม ดຌำนกำรจัดกำรศึกษำพืไอ฿หຌป็นเป
ตำมปງำหมำยละผลสัมฤทธิ์ของหนวยงำนตำมทีไกำหนด
1.3 ติดตำม รงรัด กำรดำนินกิจกรรมตำง โ ฿หຌป็นเปตำมผนงำน ครงกำร หรือ
ผนกำรปฏิบัติงำนกำรศึกษำ ตลอดจนประมินผลละรำยงำนผลกำรดำนินงำน พืไอ฿หຌป็นเปตำมปງำหมำย
ละผลสัมฤทธิ์ของหนวยงำนตำมทีไกำหนด
1.4 รวมวำงนวทำงกำรศึกษำ วิครำะห์ ละสนอนวทำงพัฒนำกำรปฏิบัติงำนหรือ
ระบบงำนของหน ว ยงำนดຌ ำ นงำนกำรศึ ก ษำทีไ สั งกั ด ทีไ รั บ ผิ ด ชอบ พืไ อ ปรั บ ปรุ งกระบวนกำรท ำงำน฿หຌ มี
ประสิทธิภำพยิไงขึๅน ภำย฿ตຌขຌอจำกัดทำงดຌำนงบประมำณ บุคลำกร ละวลำ
2. ดຌานบริหารงาน
2.1 จัดระบบงำน ละปฏิบั ติรำชกำรกีไยวกับ กำรจั ดกำรศึกษำกำรสงสริมพัฒ นำ
คุณภำพละมำตรฐำนกำรศึกษำ฿หปนเปตำมควำมตองกำรขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ละหลักกณฑ์
มำตรฐำนทีไรัฐกำหนดทัๅงกำรศึกษำ฿นระบบ กำรศึกษำนอกระบบ กำรศึกษำตำมอัธยำศัย กำรศึกษำพืไอคน
พิกำร ผูดอยอกำสละผูมีควำมสำมำรถพิศษ หนวยงำน พืไอป็นนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของจຌำหนຌำทีไ฿น
หนวยงำนทีไรับผิดชอบ
2.2 วำงผนละศึกษำรวบรวมสถิติขຌอมูลทำงกำรศึกษำ฿นพืๅนทีไ พืไอนำเปกำหนด
นยบำยดຌำนกำรศึกษำของหนวยงำนตอเป
2.3 ควบคุมดูล นิทศละ ติดตำมงำนของศูน ย์พัฒ นำดใกลใก พืไออำนวยกำร฿หຌ
ศูนย์พัฒนำดใกลใกมีควำมจริญกຌำวหนຌำละสำมำรถดำนินงำนเดຌตำมปງำหมำยทีไกำหนดเวຌ
2.4 ควบคุมกำรจัดกิจกรรมทำงดຌำนศำสนำ วัฒนธรรมประพณี ควำมพอพียงละ
รืไองอืไนโ ทีไกีไยวกับภูมิปัญญำของทຌองถิไน พืไอสรຌำง฿หຌกิดองค์ควำมรูຌทีไถูกตຌองของประชำชน฿นพืๅนทีไ

2.5 ริริไม พัฒนำผนงำนละครงกำรชิงรุก฿นกำรพัฒนำทຌองถิไนละนวัตกรรมทีไมี
ควำมจำป็นรงดวนพืไอตอบสนองควำมตຌองกำรทำงศึกษำของพืๅนทีไ
2.6 ควบคุมดูลกำรออกบบละพัฒนำระบบสำรสนทศพืไอสนับสนุนกำรวำงผน
฿นหนวยงำนทีไรับผิดชอบ฿หຌป็นมำตรฐำนละมีประสิทธิภำพสูงสุด
2.7 ควบคุมดูล ตรวจสอบ ฿หຌคำนะนำละศึกษำวิครำะห์ขຌอมูลทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌ
กำรจัดทำรำยงำนผลกำรดำนิ น งำน ตัว ชีๅวัดตำมปງ ำหมำยป็ น เปอยำงถูกตຌองละสมบู รณ์ ตรงตำมวลำทีไ
กำหนดเวຌ
2.8 ควบคุมกำรจัดกิจกรรมทำงดຌำนกีฬำ฿หຌกับประชำชนเดຌออกกำลังกำย พืไอสงสริม
สุขภำพทีไดีของประชำชน฿นพืๅนทีไ
2.9 นิ ทศกำรศึกษำละตรวจรงรียน พืไ อประมิน ผลละน ำสนอกำรปรั บ ปรุ ง
รงรียนละระบบตำงโ ฿หຌมีประสิทธิภำพละประสิทธิผลสูงสุด
2.10 มอบหมำย กำกับดูล ตรวจสอบ ติดตำม ฿หຌคำนะนำ ปรับปรุงกຌเข ฿นรืไอง
ตำง โ ทีไกีไยวขຌองกับภำรกิจของหนวยงำน พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนบรรลุปງำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไกำหนด
2.11 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำนินกำรต ำงโ ตำมภำรกิจทีไหนวยงำนรับผิดชอบ
พืไอ฿หຌบรรลุปງำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไกำหนด
2.12 ติดตอประสำนงำนกับหนวยงำนหรือองค์กรภำครัฐ อกชน ละบุคคลทีไกีไยวขຌอง
พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือ หรือบูรณำกำรงำน฿หຌกิดผลสัมฤทธิ์ละป็นประยชน์ตอประชำชนผูຌรับบริกำร
2.13 ชีๅจงขຌอทใจจริง พิจำรณำ฿หຌควำมหใน ขຌอสนอนะ฿นทีไประชุมคณะกรรมกำร
ละคณะทำงำนตำง โ ทีไเดຌรับตงตัๅง หรือวทีจรจำตำง โ ฿นฐำนะผูຌทนหนวยงำน พืไอรักษำผลประยชน์
ของรำชกำร
3. ดຌานการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3.1 รวมจัดระบบงำนละอัตรำกำลังจຌำหนຌำทีไ฿นหนวยงำน฿หຌสอดคลຌองกั บภำรกิจ
พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติรำชกำรกิดประสิทธิภำพ ละควำมคุຌมคำ
3.2 ร ว มติ ด ตำมละประมิ น ผลงำนของจຌ ำ หนຌ ำ ทีไ ฿นบั ง คั บ บั ญ ชำ พืไ อ ฿หຌ ก ำร
ปฏิบัติงำนสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ของหนวยงำนละบรรลุปງำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไกำหนด
3.3 ฿หຌคำปรึกษำนะนำ ปรับปรุงละพัฒ นำกำรปฏิบัติง ำนของจຌำหนຌำทีไ฿นบังคับ
บัญชำพืไอ฿หຌกิดควำมสำมำรถละสมรรถนะทีไหมำะสมกับงำนทีไปฏิบัติ
4. ดຌานบริหารทรัพยากรละงบประมาณ
4.1 รวมวำงผนกำร฿ชຌทรัพยำกรละงบประมำณของหนวยงำน พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับ
นยบำย พันธกิจ ละป็นเปตำมปງำหมำยขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
4.2 รวมติดตำม ตรวจสอบกำร฿ชຌทรัพยำกรละงบประมำณ พืไอ฿หຌกิดประสิทธิภำพ
ควำมคุຌมคำ ละป็นเปตำมปງำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไกำหนด

คุณสมบัติฉพาะสาหรับตาหนง
1. เดຌรับคุณวุฒิการศึกษา ดังนีๅ
1.1 เดຌรับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือ
ทำงกำรศึ ก ษำ ศึ ก ษำศำสตร์ หรื อ ฿นสำขำหรื อ ทำงอืไ น ทีไ ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบต. ก ำหนดว ำ ฿ชຌ ป็ น
คุณสมบัติฉพำะสำหรับตำหนงนีๅเดຌ
1.2 เดຌรับปริญญำทหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือ
ทำงกำรศึ ก ษำ ศึ ก ษำศำสตร์ หรื อ ฿นสำขำหรื อ ทำงอืไ น ทีไ ก .จ. ก.ท. ละ ก.อบต. ก ำหนดว ำ ฿ชຌ ป็ น
คุณสมบัติฉพำะสำหรับตำหนงนีๅเดຌ
1.3 เดຌรับปริญญำอกหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือ
ทำงกำรศึ ก ษำ ศึ ก ษำศำสตร์ หรื อ ฿นสำขำหรื อ ทำงอืไ น ทีไ ก .จ. ก.ท. ละ ก.อบต. ก ำหนดว ำ ฿ชຌ ป็ น
คุณสมบัติฉพำะสำหรับตำหนงนีๅเดຌ
2. คุณสมบัติฉพาะสาหรับตาหนง฿นฐานะผูຌอานวยการกอง ินักบริหารงานการศึกษา
ระดับตຌนี
2.1 มีคุณสมบัติฉพำะสำหรับตำหนงนักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับตຌน ขຌอ แ
2.2 ดำรงตำหนงหรือคยดำรงตำหนงหัวหนຌำฝຆำย ินักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับตຌนี
ตำมขຌอ ใ หรื อทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรื อ ก.อบต. ที ยบทำ มำลຌ ว เมนຌ อยกวำ โ ปี ดยจะตຌ องปฏิบั ติ งำนดຌำน
กำรศึกษำ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง มำลຌวเมนຌอยกวำ แ ปี
3. คุณสมบัติฉพำะสำหรับตำหนง฿นฐำนะหัวหนຌำฝຆำย ินักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับตຌนี
3.1 มีคุณสมบัติฉพำะสำหรับตำหนงนักบริหำรงำนกำรศึกษำระดับตຌน ขຌอ แ
3.2 ดำรงตำหนง฿ดตำหนงหนึไง ดังตอเปนีๅ
(1) ประภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำร มำลຌวเมนຌอยกวำ ไ ปี
(2) ประภททัไวเป ระดับอำวุส มำลຌวเมนຌอยกวำ ไ ปี
(3) ประภททัไวเป เมตไำกวำระดับชำนำญงำน มำลຌวเมนຌอยกวำ 10 ปี
3.3 ปฏิบัติงำนดຌำนกำรศึกษำ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง มำลຌวเมนຌอยกวำ แ ปี
ความรูຌความสามารถทีไตຌองการ
1. ควำมรูຌทีไจำป็นประจำสำยงำน ประกอบดຌวย
1.1. ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชดำริ
ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว
1.2. ควำมรูຌรืไองกำรจัดทำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์
1.3. ควำมรูຌรืไองกำรติดตำมละประมินผล
1.4. ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร
1.5. ควำมรูຌรืไองกำรบริหำรควำมสีไยง
1.6. ควำมรูຌรืไองกำรพัฒนำบุคลำกร
1.7. ควำมรูຌรืไองสถำนกำรณ์ภำยนอกละผลกระทบตอศรษฐกิจ
ละสังคมพืๅนทีไ
1.8. ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน
1.9. ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ
1.10. ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ
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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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ตาหนงประภท

อำนวยกำรทຌองถิไน

ชืไอสายงาน

บริหำรงำนกำรศึกษำ

ชืไอตาหนง฿นสายงาน

นักบริหำรงำนกำรศึกษำ

ระดับตาหนง

ระดับกลำง

หนຌาทีไละความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำหนวยงำนระดับกอง฿นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน หรือตำหนง
หัวหนຌำหนวยงำนอืไน ทีไมีลักษณะงำนกีไยวกับกำรวำงผน บริหำรจัดกำรจัดระบบงำน อำนวยกำร สัไงรำชกำร
มอบหมำย กำกับ นะนำ ตรวจสอบ ประมินผลงำน ตัดสิน฿จกຌปัญหำ฿นงำนของหนวยงำนทีไรับผิดชอบ ซึไงมี
ลักษณะหนຌำทีไควำมรับผิดชอบละคุณภำพของงำนสูง ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย
ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำงโดังนีๅ
1. ดຌานผนงาน
1.1 วำงผน ครงกำร หรือผนกำรปฏิบัติงำนดຌำนกำรศึกษำ ทัๅงกำรศึกษำ฿นระบบ
นอกระบบ กำรศึกษำตำมอัธยำศัย งำนสงสริมกีฬำ นันทนำกำร งำนพัฒนำกิจกรรมดใกละยำวชน สงสริม
ศำสนำ ขนบธรรมนียมประพณี ศิลปวัฒนธรรม ละภูมิปัญญำทຌองถิไน พืไอพัฒนำคุณภำพดใกยำวชน ละ
ประชำชน฿นทຌองถิไน ฿หຌสอดคลຌองกับนยบำยละผนกลยุทธ์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
1.2 บูรณำกำรผนงำน ครงกำร กิจกรรมดຌำนกำรศึกษำ พืไอ฿หຌป็นเปตำมปງำหมำย
ละผลสัมฤทธิ์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนตำมทีไกำหนด
1.3 ติดตำม รงรัด กำรดำนินกิจกรรมตำง โ ฿หຌป็นเปตำมผนงำน ครงกำร หรือ
ผนกำรปฏิ บั ติงำน ตลอดจนประมิน ผลละรำยงำนผลกำรดำนิ น งำน พืไ อ฿หຌ ป็ นเปตำมปງ ำหมำยละ
ผลสัมฤทธิ์ของหนวยงำนตำมทีไกำหนด
1.4 วำงนวทำงกำรศึกษำ วิครำะห์ ละสนอนวทำงพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนหรือ
ระบบงำนของหน ว ยงำนดຌ ำ นงำนกำรศึ ก ษำทีไ สั งกั ด ทีไ รั บ ผิ ด ชอบ พืไ อ ปรั บ ปรุ งกระบวนกำรท ำงำน฿หຌ มี
ประสิทธิภำพยิไงขึๅน ภำย฿ตຌขຌอจำกัดทำงดຌำนงบประมำณ บุคลำกร ละวลำ
1.5 คຌน ควຌำประยุกต์ทคนลยีหรือองค์ควำมรูຌ฿หม โ ทีไกีไยวขຌ องกับงำน฿นภำรกิจ
ของหน ว ยงำน฿นภำพรวมพืไ อ น ำมำปรั บ ปรุ ง ฿หຌ ก ำรปฏิ บั ติ ง ำน ระบบงำน หรื อ กระบวนกำรท ำงำนมี
ประสิทธิภำพมำกขึๅน
2. ดຌานบริหารงาน
2.1 จัดระบบงำน ละปฏิบั ติรำชกำรกีไยวกับ กำรจั ดกำรศึกษำกำรสงสริมพัฒ นำ
คุณภำพละมำตรฐำนกำรศึกษำ฿หปนเปตำมควำมตองกำรขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ละหลักกณฑ์
มำตรฐำนทีไรัฐกำหนดทัๅงกำรศึกษำ฿นระบบ กำรศึกษำนอกระบบ ละกำรศึกษำตำมอัธยำศัย กำรศึกษำพืไอคน
พิกำร ผูดอยอกำสละผู มีควำมสำมำรถพิศษ ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอป็นนวทำงกำรปฏิบัติ
รำชกำรของจຌำหนຌำทีไ฿นหนวยงำนทีไรับผิดชอบ
2.2 ควบคุมดูลกำรวำงผนละศึกษำรวบรวมสถิติขຌอมูลทำงกำรศึกษำ฿นพืๅนทีไ พืไอ
นำเปกำหนดนยบำยดຌำนกำรศึกษำของหนวยงำนตอเป

2.3 ควบคุมดูล นิทศละ ติดตำมงำนของศูน ย์พัฒ นำดใกลใก พืไออำนวยกำร฿หຌ
ศูนย์พัฒนำดใกลใกมีควำมจริญกຌำวหนຌำละสำมำรถดำนินงำนเดຌตำมปງำหมำยทีไกำหนดเวຌ
2.4 ควบคุมกำรจัดกิจกรรมทำงดຌำนศำสนำ วัฒนธรรมประพณี ควำมพอพียงละ
รืไองอืไนโ ทีไกีไยวกับภูมิปัญญำของทຌองถิไน พืไอสรຌำง฿หຌกิดองค์ควำมรูຌทีไถูกตຌองของประชำชน฿นพืๅนทีไ
2.5 ริริไม พัฒนำผนงำนละครงกำรชิงรุก฿นกำรพัฒนำทຌองถิไนละนวัตกรรมทีไมี
ควำมจำป็นรงดวนพืไอตอบสนองควำมตຌองกำรทำงศึกษำของพืๅนทีไ
2.6 ควบคุมดูลกำรออกบบละพัฒนำระบบสำรสนทศพืไอสนับสนุนกำรวำงผน
฿นหนวยงำนทีไรับผิดชอบ฿หຌป็นมำตรฐำนละมีประสิทธิภำพสูงสุด
2.7 ควบคุมกำรจัดกิจกรรมทำงดຌำนกีฬำ฿หຌกับประชำชนเดຌออกกำลังกำย พืไอสงสริม
สุขภำพทีไดขี องประชำชน฿นพืๅนทีไ
2.8 นิ ทศกำรศึกษำละตรวจรงรียน พืไ อประมิน ผลละน ำสนอกำรปรั บ ปรุ ง
รงรียนละระบบตำงโ ฿หຌมีประสิทธิภำพละประสิทธิผลสูงสุด
2.9 มอบหมำย กำกับดูล ตรวจสอบ ติดตำม ฿หຌคำนะนำ ปรับปรุงกຌเข ฿นรืไอง
ตำง โ ทีไกีไยวขຌองกับภำรกิจของหนวยงำน พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนบรรลุปງำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไกำหนด
2.10 กำหนด พั ฒ นำ ปรั บ ปรุ ง หรื อกຌ เขนวทำง คู มื อ กลเก กระบวนกำร หรื อ
มำตรฐำน฿นกำรปฏิบั ติงำนดຌำนงำนกำรศึกษำ พืไอ฿หຌกำรทำงำน฿นงำนทีไรับ ผิดชอบป็นเปอยำงถูกตຌอง มี
ประสิทธิภำพ ละกิดประยชน์สูงสุด
2.11 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำนินกำรตำงโ ตำมภำรกิจทีไหนวยงำนรับผิดชอบ
พืไอ฿หຌบรรลุปງำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไกำหนด
2.12 ติดตอประสำนงำนกับหนวยงำนหรือองค์กรภำครัฐ อกชน ละบุคคลทีไกีไยวขຌอง
พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือ หรือบูรณำกำรงำน฿หຌกิดผลสัมฤทธิ์ละป็นประยชน์ตอประชำชนผูຌรับบริกำร
2.13 ชีๅจงขຌอทใจจริง พิจำรณำ฿หຌควำมหใน ขຌอสนอนะ฿นทีไประชุมคณะกรรมกำร
ละคณะทำงำนตำง โ ทีไเดຌรับตงตัๅง หรือวทีจรจำตำง ฿นฐำนะผูຌทนหนวยงำนหรือสวนรำชกำร พืไอรักษำ
ผลประยชน์ของรำชกำรละประทศชำติ
3. ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงำนละอัตรำกำลังจຌำหนຌำทีไ฿นหนวยงำน฿หຌสอดคลຌองกับภำรกิจ พืไอ฿หຌ
กำรปฏิบัติรำชกำรกิดประสิทธิภำพ ละควำมคุຌมคำ
3.2 ติดตำมละประมินผลงำนของจຌำหนຌำทีไ฿นบังคับบัญชำ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำน
สอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ของหนวยงำนละบรรลุปງำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไกำหนด
3.3 ฿หຌคำปรึกษำนะนำ ปรับปรุงละพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนของจຌำหนຌำทีไ฿นบังคับ
บัญชำพืไอ฿หຌกิดควำมสำมำรถละสมรรถนะทีไหมำะสมกับงำนทีไปฏิบัติ
4. ดຌานการบริหารทรัพยากรละงบประมาณ
4.1 วำงผนกำร฿ชຌทรัพยำกรละงบประมำณของหน วยงำน พืไอ฿หຌ สอดคลຌ องกับ
นยบำย พันธกิจ ละป็นเปตำมปງำหมำยขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
4.2 ติดตำม ตรวจสอบกำร฿ชຌทรัพยำกรละงบประมำณ พืไอ฿หຌ กิดประสิ ทธิภ ำพ
ควำมคุຌมคำ ละป็นเปตำมปງำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไกำหนด

คุณสมบัติฉพาะสาหรับตาหนง
คุ ณ สมบั ติ  ฉพาะส าหรั บ ต าหน ง ฿นฐานะผูຌ อ านวยการกองหรื อ ผูຌ อ านวยกา รส ว น
ินักบริหารงานการศึกษา ระดับกลางี
1. มีคุณสมบัติฉพำะสำหรับตำหนงนักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับตຌน ขຌอ แ
2. ดำรงตำหนง฿ดตำหนงหนึไ งมำลຌวดังตอเปนีๅ ดยจะตຌองปฏิบั ติงำนดຌำนกำรศึกษำ
หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองมำลຌวเมนຌอยกวำ แ ปี
2.1 ดำรงตำหนงหรือคยดำรงตำหนงผูຌอำนวยกำรกอง ินัก บริหำรงำนกำรศึกษำ
ระดับตຌนี หรือทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบทำ มำลຌวเมนຌอยกวำ โ ปี หรือ
2.2 ดำรงตำหนงหรือคยดำรงตำหนงเมตไำกวำหัวหนຌำฝຆำย ินักบริหำรงำนกำรศึกษำ
ระดับตຌ นี หรือทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบทำ มำลຌวเมนຌ อยกวำ ไ ปี กำหนดวลำ ไ ปี ฿หຌลดป็น ใ ปี
สำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพะสำหรับตำหนงนักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับตຌน ขຌอ แ.โ ละขຌอ แ.ใ หรือ
2.3 ดำรงตำหนงประภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำรพิศษ หรือทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ
ก.อบต. ทียบทำ มำลຌวเมนຌอยกวำ ๆ ปี
ความรูຌความสามารถทีไตຌองการ
1. ควำมรูຌทีไจำป็นประจำสำยงำน ประกอบดຌวย
1.1. ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชดำริ
ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว
1.2. ควำมรูຌรืไองกำรจัดทำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์
1.3. ควำมรูຌรืไองกำรติดตำมละประมินผล
1.4. ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร
1.5. ควำมรูຌรืไองกำรบริหำรควำมสีไยง
1.6. ควำมรูຌรืไองกำรพัฒนำบุคลำกร
1.7. ควำมรูຌรืไองสถำนกำรณ์ภำยนอกละผลกระทบตอศรษฐกิจ
ละสังคมพืๅนทีไ
1.8. ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน
1.9. ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ
1.10. ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ
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
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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

บริหำรงำนกำรศึกษำ

ชืไอตาหนง฿นสายงาน

นักบริหำรงำนกำรศึกษำ

ระดับตาหนง

ระดับสูง

หนຌาทีไละความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำหนวยงำนระดับสำนัก ฿นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ขนำด฿หญ
ทีไมีลักษณะงำนกีไยวกับกำรวำงผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อำนวยกำร สัไงรำชกำร มอบหมำย กำกับ
นะนำ ตรวจสอบ ประมินผลงำนตัดสิน฿จ กຌปัญหำกีไยวกับงำนของหนวยงำนทีไรับผิดชอบ ซึไงมีลักษณะ
หนຌ ำ ทีไ ค วำมรั บ ผิ ด ชอบ ควำมยำกละคุ ณ ภำพของงำนซั บ ซຌ อ นมำกละสู งมำกป็ น พิ ศษ ดยปกครอง
ผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำจำนวนมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย
ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำงโดังนีๅ
1. ดຌานผนงาน
1.1 วำงผนงำน ครงกำร หรือผนกำรปฏิบัติงำนดຌำนกำรศึกษำ ทัๅงกำรศึกษำ฿น
ระบบ นอกระบบ กำรศึกษำตำมอัธยำศัย งำนส งสริมกำรกีฬำ นั นทนำกำร งำนพั ฒ นำกิจกรรมดใกละ
ยำวชน สงสริมศำสนำ ขนบธรรมนียมประพณี ศิลปวัฒนธรรม ละภูมิปัญญำทຌองถิไน พืไอกำหนดปງำหมำย
ละผลสัมฤทธิ์ของหนวยงำน ฿หຌสอดคลຌองกับนยบำยละผนกลยุทธ์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัด
1.2 บูรณำกำรผนงำน ครงกำรขนำด฿หญ กิจกรรม ดຌำนกำรศึกษำ พืไอ฿หຌป็นเป
ตำมปງำหมำยละผลสัมฤทธิ์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนตำมทีไกำหนด
1.3 ติดตำม รงรัด กำรดำนินกิจกรรมตำงโ ทีไมีควำมหลำกหลำย ละควำมยุงยำก
ซับซຌอนมำก ฿หຌป็นเปตำมผนงำน ครงกำร หรือผนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประมินผลละรำยงำนกำร
ดำนินงำน พืไอ฿หຌป็นเปตำมปງำหมำยละผลสัมฤทธิ์ของหนวยงำนตำมทีไกำหนด
2. ดຌานบริหารงาน
2.1 ก ำหนดกลยุ ท ธ์ ระบบงำน ละวิ ธี ก ำรปฏิ บั ติ  กีไ ย วกั บ กำรจั ด กำรศึ ก ษำ
กำรสงสริมพัฒนำคุณภำพละมำตรฐำนกำรศึกษำ฿หຌปนเปตำมควำมตองกำรขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
ละหลักกณฑ์มำตรฐำนทีไรัฐกำหนดทัๅงกำรศึกษำ฿นระบบ กำรศึกษำนอกระบบ ละกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
กำรศึกษำพืไอคนพิกำร ผู ด อยอกำสละผูຌมีควำมสำมำรถพิศษ พืไอป็ น นวทำงกำรปฏิบั ติรำชกำรของ
จຌำหนຌำทีไ฿นหนวยงำนทีไรับผิดชอบ
2.2 ควบคุมดูล ฿หຌคำนะน ำ ละตรวจสอบกำรวิครำะห์ วิจัยชิงนยบำย พืไอ
ทบทวนสถำนภำพละสนอนวทำง มำตรกำรละยุทธศำสตร์กำรสริมสรຌำงศักยภำพงำนกำรศึกษำ฿นทຌองถิไน
หรือพืๅนทีไทีไรับผิดชอบซึไงมีขนำด฿หญมำกละมีประชำกร รวมถึงสภำพสังคมละวัฒนธรรมทีไหลำยหลำยละ
จำนวนมำก
2.3 ควบคุมดูล นิทศละ ติดตำมงำนของศูนย์พัฒนำดใกลใก฿นทຌองถิไนหรือพืๅนทีไทีไ
รับผิดชอบซึไงมีขนำด฿หญมำกละมีประชำกรรวมถึงสภำพสังคมละวัฒนธรรมทีไหลำยหลำยละจำนวนมำก
พืไออำนวยกำร฿หຌศูนย์พัฒนำดใกลใกมีควำมจริญกຌำวหนຌำละสำมำรถดำนินงำนเดຌตำมปງำหมำยทีไกำหนดเวຌ

2.4 ควบคุมกำรจัดกิจกรรมทำงดຌ ำนศำสนำ วัฒนธรรมประพณี ควำมพอพียงละ
รืไองอืไนโ ทีไกีไยวกับภูมิปัญญำของทຌองถิไน฿นทຌองถิไนหรือพืๅนทีไทีไรับผิดชอบซึไงมีขนำด฿หญมำกละมีประชำกร
รวมถึงสภำพสั งคมละวัฒ นธรรมทีไห ลำยหลำยละจ ำนวนมำก พืไ อสรຌำง฿หຌ กิดองค์ควำมรูຌทีไถูกตຌองของ
ประชำชน฿นพืๅนทีไ
2.5 นิทศกำรศึกษำละตรวจรงรียน฿นพืๅนทีไซึไงมีควำมซับซຌอนสูง พืไอประมินผล
ละนำสนอกำรปรับปรุงรงรียนละระบบตำงโ ฿หຌมีประสิทธิภำพละประสิทธิผลสูงสุด
2.6 ริริไม พัฒนำผนงำนละครงกำรชิงรุก฿นกำรพัฒนำดຌำนงำนศึกษำทຌองถิไน งำน
สั งคมสงครำะห์ งำนสั น ทนำกำร งำนกี ฬ ำ งำนลู ก สื อ ละยุ ว กำชำด พืไ อ ตอบสนองควำมตຌ อ งกำรทำง
ศรษฐกิจละสังคมของพืๅนทีไ ละประทศ
2.7 ควบคุมดูลกำรออกบบละพัฒนำระบบสำรสนทศพืไอสนับสนุนกำรวำงผน
฿นหนวยงำนทีไรับผิดชอบ฿หຌป็นมำตรฐำนละมีประสิทธิภำพสูงสุด
2.8 ควบคุมดูล ตรวจสอบ ฿หຌคำนะนำละศึกษำวิครำะห์ขຌอมูลทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌ
กำรจั ดทำรำยงำนผลกำรดำนิ น งำนตัวชีๅวัดตำมปງ ำหมำยป็ น เปอย ำงถูกตຌองละสมบู รณ์ ตรงตำมวลำทีไ
กำหนดเวຌ
2.9 มอบหมำย กำกับดูล ตรวจสอบ ติดตำม ฿หຌคำนะนำ ปรับปรุงกຌเข ฿นรืไอง
ตำง โ ทีไกีไยวขຌองกับภำรกิจทีไหลำกหลำยละบใดสรใจของหนวยงำน พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนบรรลุปງำหมำย
ละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไกำหนด
2.10 วินิจฉัย สัไงกำร รืไองทีไมีขอบขตผลกระทบ฿นวงกวຌำง หรือมีควำมซับ ซຌอนของ
ประดใน ปั ญ หำ ซึไงตຌองพิจำรณำอนุ มัติ อนุ ญ ำต กำรดำนิ น กำรตำง โ ตำมภำรกิจทีไห น วยงำนรั บ ผิ ดชอบ
พืไอ฿หຌบรรลุปງำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไกำหนด
2.11 ติดตอประสำนงำนกับหนวยงำนหรือองค์กรภำครัฐ อกชน ละบุคคลทีไกีไยวขຌอง
พืไอควำมรวมมือ หรือบูรณำกำรงำน฿หຌกิดผลสัมฤทธิ์ละป็นประยชน์ตอประชำชนผูຌรับบริกำร
2.12 ชีๅจงขຌอทใจจริง พิจำรณำ฿หຌควำมหใน ขຌอสนอนะ฿นทีไประชุมคณะกรรมกำร
ละคณะทำงำนตำง โ ทีไเดຌรับตงตัๅง หรือวทีจรจำตำง ฿นฐำนะป็นผูຌมีบทบำทหลัก พืไอรักษำผลประยชน์
ของรำชกำรละประทศชำติ
3. ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงำนละอัตรำกำลังจຌำหนຌำทีไ฿นหนวยงำนทีไมีควำมหลำกหลำยทัๅง฿นชิง
ปริมำณละคุณภำพ฿หຌสอดคลຌองกับภำรกิจ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติรำชกำรกิดประสิทธิภำพ ละควำมคุຌมคำ
3.2 ติดตำมละประมินผลงำนของจຌำหนຌำทีไ฿นบังคับบัญชำ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำน
สอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ของหนวยงำนละบรรลุปງำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไกำหนด
3.3 ฿หຌคำปรึกษำนะนำ ปรับปรุงละพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนของจຌำหนຌำทีไ฿นบังคับ
บัญชำพืไอ฿หຌกิดควำมสำมำรถ ประสิทธิภำพละสมรรถนะทีไหมำะสมกับงำนทีไปฏิบัติ
3.4 ปรับปรุงหรือหำนวทำงวิธีกำร฿หม โ หรือกลยุทธ์฿นกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
พืไอพัฒนำจຌำหนຌำทีไผูຌปฏิบัติ฿นกำรผลิตผลงำน กำรบริกำร หรือผลกำรดำนินงำนทีไมีคุณภำพทีไดีขึๅน

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 ติ ด ตำม ตรวจสอบกำร฿ชຌ ท รั พ ยำกรละงบประมำณจ ำนวนมำก พืไ อ ฿หຌ กิ ด
ประสิทธิภำพ ควำมคุຌมคำ ละป็นเปตำมปງำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไกำหนด
คุณสมบัติฉพาะสาหรับตาหนง
คุณสมบัติฉพาะสาหรับตาหนง฿นฐานะผูຌอานวยการสานัก ินักบริหารงานการศึกษา ระดับสูงี
1. มีคุณสมบัติฉพำะสำหรับตำหนงนักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับตຌน ขຌอ แ
2. ดำรงตำหนง฿ดตำหนงหนึไง ดังตอเปนีๅ ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนกำรศึกษำหรืองำน
อืไนทีไกีไยวขຌอง มำลຌวเมนຌอยกวำ แ ปี
2.1 ดำรงตำหนงหรือคยดำรงตำหนงผูຌอำนวยกำรกอง ินักบริหำรงำนกำรศึกษำ
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. ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชดำริ
ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว
1.2. ควำมรูຌรืไองกำรจัดทำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์
1.3. ควำมรูຌรืไองกำรติดตำมละประมินผล
1.4. ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร
1.5. ควำมรูຌรืไองกำรบริหำรควำมสีไยง
1.6. ควำมรูຌรืไองกำรพัฒนำบุคลำกร
1.7. ควำมรูຌรืไองสถำนกำรณ์ภำยนอกละผลกระทบตอศรษฐกิจ
ละสังคมพืๅนทีไ
1.8. ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน
1.9. ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ
1.10. ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ
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
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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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