มาตรฐานกาหนดตาแหน่ ง
สายงาน

นักบริ หารการศึกษา

ลักษณะงานโดยทัวไป
่
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ทีป่ ฏิบตั งิ านทางการบริหารการศึกษา ซึง่ มีลกั ษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
เกีย่ วกับการวิเคราะห์ วิจยั และพัฒนาหลักสูตรแบบเรียนทุกระดับทีอ่ ยู่ในความควบคุมของทางราชการ ปรับปรุง
มาตรฐานของสถานศึกษา การแนะแนวการศึกษาและอาชีพการจัดและควบคุมพิพธิ ภัณฑ์การศึกษา การบริการและ
ส่งเสริมการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การจัดเก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิตทิ างการศึกษา การวางแผน
การศึกษา การวิจยั ทางการศึกษา การส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษา เป็นต้น และปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ทีเ่ กี่ยวข้อง
ชื่อและระดับของตาแหน่ ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มชี ่อื และระดับของตาแหน่ง ดังนี้ คือ
1. นักบริหารงานการศึกษา 6
ระดับ 6
2. นักบริหารงานการศึกษา 7
ระดับ 7

ชื่อตาแหน่ ง
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หน้ าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบตั หิ น้าทีห่ วั หน้าหน่วยงานในฐานะหัวหน้าส่วนการศึกษา ซึง่ มีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบสูงเทียบระดับ
กอง รับผดชอบงานทางการศึกษาท้องถิน่ งานสังคมสงเคราะห์ งานสันทนาการ งานการศาสนา งาน
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและงานศิลปกรรม โดยควบคุมหรือช่วยควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของ
เจ้าหน้าที่ ผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาจานวนหนึ่ง และปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ ปฏิ บตั ิ
กาหนดจุดมุง่ หมายการทางาน ติดต่อประสานงาน การพิจารณาวางแผนอัตรากาลังเจ้าหน้าทีแ่ ละ
งบประมาณด้านการศึกษา การวางแผนงาน มอบหมายงาน วินิจฉัยสังการ
่
ควบคุมงาน ตรวจสอบ ให้คาปรึกษา
แนะนาติดตามผลประเมินผล และแก้ไขปญั หาต่าง ในการปฏิบตั งิ านของฝา่ ยการศึกษาท้องถิน่
ปฏิบตั งิ านทีค่ ่อนข้างยากมากเกีย่ วกับงานศึกษาท้องถิน่ งานสังคมสงเคราะห์ งานสันทนาการ
การพลศึกษา ลูกเสือ และยุวกาชาด โดยปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น งานวางแผนการศึกษา
รวบรวมสถิตขิ อ้ มูลทางการศึกษา งานนิเทศการศึกษา งานตรวจโรงเรียน งานประเมินผล งานเผยแพร่การศึกษา
งานปรับปรุงโรงเรียน งานขยายการศึกษาภาคบังคับ งานเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามหลักสูตร งานบริหารงานบุคคล
การจัดทางบประมาณและดาเนินการตามงบประมาณ งานสงเคราะห์ผมู้ ปี ญั หาทางสังคม งานกีฬาประชาชน งาน
เกีย่ วกับวัฒนธรรมประเพณีทอ้ งถิน่ รวมถึงการควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามกฎหมาย ให้คาปรึกษา
แนะนาในการปฏิบตั งิ านแก่เจ้าหน้าทีร่ ะดับรองลงมา การประสานงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นๆและปฏิบตั หิ น้าที่
ทีเ่ กีย่ วข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
1. ได้รบั ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางการศึกษา หรือทางอื่น ที่ ก.อบต.กาหนดว่าใช้เป็ น
คุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้ และ
2. ดารงตาแหน่งในระดับ 6 หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่า โดยต้องปฏิบตั งิ านทางด้านการศึกษามาแล้วไม่
น้อยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรูใ้ นวิชาการบริหารการศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบตั งิ านในหน้าที่
2. มีความรู้ ความเข้าใจในกฏหมายสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล กฎหมายระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นทีใ่ ช้ในการ
ปฏิบตั งิ านในหน้าที่
3. มีความรูค้ วามเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการทีส่ งั กัด
4. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
5. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
6. มีความรูค้ วามเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล

7. มีความรูท้ วไปเกี
ั่
่ยวกับเหตุการณ์ปจั จุบนั ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ของประเทศไทย
8. มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบตั งิ านในหน้าที่
9. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปญั หา และสรุปเหตุผล
10. มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการปกครองท้องถิน่ การสหกรณ์ งานเยาวชน การพัฒนา
ประชาธิปไตยในโรงเรียนและแนวความคิดของโรงเรียนชุมชน

ชื่อตาแหน่ ง
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หน้ าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบตั งิ านทีห่ วั หน้าหน่วยงานในฐานะผูอ้ านวยการกองการศึกษา ซึง่ มีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบงานสูงมาก
รับผิดชอบงานทางการศึกษาท้องถิน่ งานสังคมสงเคราะห์ งานสันทนาการ งานการศาสนา งานขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและงานศิลปกรรม โดยควบคุมหรือช่วยควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีผ่ อู้ ยู่
ใต้บงั คับบัญชาจานวนหนึ่ง และปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ ปฏิ บตั ิ
การกาหนดจุดมุง่ หมายการทางาน การพิจารณาวางอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ และงบประมาณของกอง
การศึกษา ติดต่อประสานงาน การวางแผนงาน มอบหมายงาน วินิจฉัยสังการ
่ ควบคุมงาน ตรวจสอบ ให้คาปรึกษา
แนะนาติดตามผล ประเมินผล และแก้ไขปญั หาต่างๆในการปฏิบตั งิ านของกองการศึกษาท้องถิน่
ปฏิบตั งิ านทีย่ ากมากเกี่ยวกับงานศึกษาท้องถิน่ งานสังคมสงเคราะห์ งานสันทนาการ การพลศึกษาลูกเลือ
และยุวกาชาด โดยปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น การวางแผน การศึกษารวบรวมสถิตขิ อ้ มูลทาง
การศึกษา งานนิเทศการศึกษา งานตรวจโรงเรียน งานประเมินผล งานเผยแพร่การศึกษา งานปรับปรุงโรงเรียน งานขยาย
การศึกษาภาคบังคับ งานเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามหลักสูตรงานบริหารงานบุคคล การจัดทางบประมาณและดาเนินการตาม
งบประมาณสงเคราะห์ผมู้ ปี ญั หาทางสังคม งานกีฬาประชาชน งานเกีย่ วกับวัฒนธรรมประเพณีทอ้ งถิน่ รวมถึงการ
ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามกฏหมาย ให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบตั งิ านแก่เจ้าหน้าทีร่ ะดับรองลงมา การ
ประสานงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ และปฏิบตั หิ น้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
มีคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งนักบริหารการศึกษา 6 และได้ดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าระดับ 6
หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบตั ริ าชการในตาแหน่ งนักบริหารการศึกษา หรือได้
ปฏิบตั งิ านในตาแหน่งนักบริหารงานท้องถิน่ ในระดับเดียวกันหรือเป็นผูป้ ฏิบตั งิ านอื่นทีเ่ กีย่ วข้องตามที่ ก.อบต. กาหนด
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรูค้ วามสามารถเช่นเดียวกับนักบริหารการศึกษา 6 มาแล้ว จะต้อง
1. มีความรูค้ วามเข้าใจนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะทางการศึกษาและปญั หาด้านการเมือง เศรษฐกิจ
สังคมและการศึกษาทัวไป
่
2. มีความรูท้ วไปเกี
ั่
ย่ วกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3. มีความรูค้ วามเข้าใจในหลักการนิเทศการศึกษา

