
 
 

มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

สายงาน                                                             เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

                                               ในสายงานน้ีคลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะหนโยบายและแผน  
ทําหนาท่ีชวยศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  ประสานแผน  ประมวลแผน  เพื่อเสนอ แนะเพ่ือประกอบการกําหนดนโยบาย   
จัดทําแผนหรือโครงการ  ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและ โครงการตาง ๆ  ซึ่งอาจเปนนโยบาย   
แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การบริหาร  หรือความ มั่นคงของประเทศ  ท้ังน้ี  อาจเปนนโยบาย   
แผนงานอบต.  แผนอําเภอ  แผนงานจังหวัด  และโครงการระดับชาติ   ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด และ 

ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

ชื่อและระดับของตําแหนง 
                    ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนง ดังน้ี คือ 

เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 3        ระดับ 3 

เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 4        ระดับ 4 

เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 5        ระดับ 5 

เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 6         ระดับ 6 

เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 7         ระดับ 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ชื่อตําแหนง    เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 3 
 หนาที่และความรับผิดชอบ 

   ปฏิบัติงานข้ันตนเกี่ยวกับการวเิคราะหนโยบายและแผน  ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด 

 และปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

   เปนเจาหนาท่ีช้ันตนทําหนาท่ีชวยศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  ประสานแผน  ประมวลแผน  เพื่อเสนอ 

 แนะเพ่ือประกอบการกําหนดนโยบาย  จัดทําแผนหรือโครงการ  ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและ 

 โครงการตาง ๆ  ซึ่งอาจเปนนโยบาย  แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การบริหาร  หรือความ 

 มั่นคงของประเทศ  ท้ังน้ี  อาจเปนนโยบาย  แผนงานอบต.  แผนอําเภอ  แผนงานจังหวัด  และโครงการระดับชาติ   
             หรือระดับจังหวัดแลวแตกรณี  และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  

1. ไดรับปริญญาตรีหรอืเทียบไดไมตํ่ากวาน้ีทางสังคมศาสตร การวางแผน  วิจยัทาง 
สังคมศาสตร  รัฐศาสตร  เศรษฐศาสตร  หรือทางอื่นท่ี  ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 

ตําแหนงน้ีได 
2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบเทาไดไมตํ่ากวาน้ีทางการวางแผน  การบริหาร  วิจัยทาง 

สังคมศาสตร  รัฐศาสตร  เศรษฐ หรือทางอื่นท่ี ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงน้ีได 
 ความรูความสามารถที่ตองการ 
   1.  มีความรูในวิชาการวิจัยทางสังคมศาสตร  การวางแผนและการบริหารอยางเหมาะสมแก 
 การปฏิบัติงานในหนาท่ี 

2.  มีความรู  ความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  และกฎหมาย   กฎ  ระเบียบ  
และขอบังคับอื่นท่ีใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

   3.  มีความรูท่ัวไปเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  โดยเฉพาะ 

 อยางยิ่งของประเทศไทย 

   4.  มีความความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

   5.  มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล  วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ชื่อตําแหนง    เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 4 
 

 หนาที่และความรับผิดชอบ 

   ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนซ่ึงมีหนาท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง 
 หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ซึ่งเปนตําแหนงท่ีมีหนาท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับ 

เดียวกัน  รับผิดชอบงานวิเคราะหนโยบายและแผน  โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีหรือ 

ปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนหน่ึงหรือปฏิบัติงานวิเคราะหนโยบายและแผนงานท่ีคอนขางยากมาก  โดยไมจําเปนตอง
มีผูกํากับตรวจสอบ   หรือภายใตการตรวจสอบบาง   และปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย   

 

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

   ปฏิบัติงานท่ีคอนขางยากมากเก่ียวกับการวิเคราะหนโยบายและแผน  โดยปฏิบัติหนาท่ีอยางใด 

 อยางหน่ึงหรอืหลายอยาง  เชน  ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  ประสานแผน  ประมวลแผน  พิจารณา  เสนอแนะ  เพื่อ 

 ประกอบการกําหนดนโยบาย  จัดทําแผนหรือโครงการ  ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการ 

 ตาง ๆ  ซึ่งอาจเปนนโยบาย  แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การบรหิาร  หรือความม่ันคง 
 ของประเทศ  ท้ังน้ี  อาจเปนนโยบาย  แผนงานขององคการบรหิารสวนตําบล  และโครงการระดับชาติแลวแตกรณี 

 ใหคําปรึกษา  แนะนําในทางปฏิบัติแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา  ตอบปญหาและช้ีแจงเรื่องตาง ๆ  เกี่ยวกับงาน 

 ในหนาท่ี  และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
   ในฐานะหัวหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว  ยังทําหนาท่ีติดตอ 

 ประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษาแนะนําปรับปรุงแกไข  ติดตามประเมิน 

 ผล  และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรบัผิดชอบดวย 

   ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ทําหนาท่ีชวยหวัหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

   มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 3  และไดดํารงตําแหนง 
ในระดับ 3  หรือท่ี ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานวิเคราะหนโยบายและ
แผนหรืองานอืน่ท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  กําหนดเวลา 2 ป ใหลดเปน 1 ป สําหรับผูมี 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 3 ขอ 2 

ความรูความสามารถที่ตองการ 

  นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 3 แลวจะตอง 
  1.  มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ  ของสวนราชการท่ีสังกัด 

  2.  มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษาแนะนํา  และเสนอแนะ 

การแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ 

  3.  มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
  4.  มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 

 
 



 

ชื่อตําแหนง    เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 5 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก  ซึ่งมีหนาท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน 

สูงมาก  หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ซึ่งเปนตําแหนงท่ีมีหนาท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับ
เดียวกัน  รับผิดชอบงานวิเคราะหนโยบายและแผน  โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีหรือ 

ปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนพอสมควร  หรือปฏิบัติงานวิเคราะหนโยบายและแผนท่ียากมาก  โดยไมจําเปน 

ตองมีผูกํากับตรวจสอบ  และปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานท่ียากมากเก่ียวกับการวิเคราะหนโยบายและแผน  โดยปฏิบัติหนาท่ีอยางใดอยางหน่ึงหรือหลาย
อยาง  เชน  ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  ประสานแผน  ประมวลแผนการดําเนินการงานตามแผนและโครงการตาง ๆซึ่งอาจเปน
นโยบาย  แผนงานองคการบริหารสวนตําบล  และโครงการทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การบริหารหรือความมั่นคงของ
ประเทศ  ท้ังน้ี  อาจเปนนโยบายแผนงานและโครงการระดับชาติ  หรือระดับจังหวัดแลวแตกรณี  ฝกอบรมใหคําปรึกษา
แนะนํา  ตอบปญหาและช้ีแจงเก่ียวกับงานในหนาท่ี  และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 

   ในฐานะหัวหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว  ยังทําหนาท่ีติดตอ 

 ประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษา  แนะนํา  ปรับปรุงแกไข  ติดตาม 

 ประเมินผล  และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

   ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ทําหนาท่ีชวยหวัหนาหนวยงานปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย 
 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 3  และไดดํารงตําแหนง 
            ในระดับ 4  หรือท่ี ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิเคราะห 

นโยบายและแผน    หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 

2.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 3  และไดดํารงตําแหนงไมตํ่า  
            กวาระดับ 3   หรือท่ี ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิเคราะห  
            นโยบายและแผน  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป สําหรับผูมีคุณ 

            สมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 3 ขอ 2 

 ความรูความสามารถที่ตองการ 

   นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 4  แลวจะตอง 
   1.   มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล 

2. มีความรูท่ัวไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

3. มีความรูความเขาใจในงานของกระทรวง  ทบวง  กรมตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานใน 

หนาท่ี 

                          4.  มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร 
 



 

 ชื่อตําแหนง    เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 6 
 หนาที่และความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง  ซึ่งมีหนาท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง  หรือ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ซึ่งเปนตําแหนงท่ีมีหนาท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน  
รับผิดชอบงานวิเคราะหนโยบายและแผน  โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย  และปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนมาก
พอสมควร  หรือปฏิบัติงานวิเคราะหนโยบายและแผนในลักษณะผูชํานาญการ  หรือผูมีความรูความสามารถและความ
ชํานาญงานเทียบไดระดับเดียวกัน  และปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบัติงานท่ีตองใชความชํานาญเกี่ยวกับงานวิเคราะหนโยบายและแผน  โดยปฏิบัติหนาท่ีอยางใด 

อยางหน่ึงหรือหลายอยาง  เชน  ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  ประสานแผน  ประมวลแผน  พิจารณาเสนอแนะเพื่อประกอบการ
กําหนดนโยบาย  จัดทําแผนหรือโครงการ  ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการตาง ๆ  ซึ่งอาจเปน
นโยบาย  แผนงาน  และโครงการทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การบริหาร  หรือความม่ันคงของประเทศท้ังน้ี  อาจเปน
นโยบาย  แผนงานองคการบริหารสวนตําบล แผนอําเภอ  และโครงการระดับชาติ  หรือระดับจังหวัด  แลวแตกรณี  ฝกอบรม
ใหคําปรึกษาแนะนํา  ตอบปญหาและช้ีแจงเรื่องตาง ๆ  เกี่ยวกับงานในหนาท่ี  เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆตามท่ี
ไดรับแตงต้ังเขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการท่ีสังกัด  และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
  ในฐานะหัวหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว  ยังทําหนาท่ีกําหนด 

นโยบายการปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตรากาํลังเจาหนาท่ีและงบประมาณของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ  ติดตอประสานงาน
วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉัย  สั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแกไข  ติดตามประเมินผลและ
แกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบดวย 

  ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ทําหนาท่ีชวยหวัหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 3  และไดดํารง 
            ตําแหนงในระดับ 5  หรือท่ี ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงาน 

วิเคราะหนโยบายและแผน  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 3  และไดดํารง 
            ตําแหนงไมตํ่ากวาระดับ 4 หรือท่ี ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
ความรูความสามารถที่ตองการ 

  นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 5  แลว 

 จะตอง 
  1.   มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 

2. มีความสามารถในการริเริ่ม  ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 

3. มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร 
 



 
 

ชื่อตําแหนง    เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 7 
 หนาที่และความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง  ซึ่งมีหนาท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก  
หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ซึ่งเปนตําแหนงท่ีมีหนาท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน  
รับผิดชอบงานวิเคราะหนโยบายและแผน  โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย  และปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนมาก
พอสมควร  หรือปฏิบัติงานวิเคราะหนโยบายและแผนในลักษณะผูชํานาญการ  หรือผูมีความรูความสามารถและความ
ชํานาญงานเทียบไดระดับเดียวกัน  และปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบัติงานท่ีตองใชความชํานาญเกี่ยวกับงานวิเคราะหนโยบายและแผน  โดยปฏิบัติหนาท่ีอยางใด 

อยางหน่ึงหรือหลายอยาง  เชน  ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  ประสานแผน  ประมวลแผน  พิจารณาเสนอแนะเพื่อประกอบการ
กําหนดนโยบาย  จัดทําแผนหรือโครงการ  ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการตาง ๆ  ซึ่งอาจเปน
นโยบาย  แผนงาน  และโครงการทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การบริหาร  หรือความม่ันคงของประเทศท้ังน้ี  อาจเปน
นโยบาย  แผนงานองคการบริหารสวนตําบล แผนอําเภอ  และโครงการระดับชาติ  หรือระดับจังหวัด  แลวแตกรณี  ฝกอบรม
ใหคําปรึกษาแนะนํา  ตอบปญหาและช้ีแจงเรื่องตาง ๆ  เกี่ยวกับงานในหนาท่ี  เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆตามท่ี
ไดรับแตงต้ังเขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการท่ีสังกัด  และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
  ในฐานะหัวหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว  ยังทําหนาท่ีกําหนด 

นโยบายการปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตรากาํลังเจาหนาท่ีและงบประมาณของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ  ติดตอประสานงาน
วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉัย  สั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแกไข  ติดตามประเมินผลและ
แกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบดวย 

  ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ทําหนาท่ีชวยหวัหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 3  และไดดํารง  
             ตําแหนงในระดับ 6  หรือท่ี ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน 

             วิเคราะหนโยบายและแผน  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 3  และไดดํารง 
              ตําแหนงไมตํ่ากวาระดับ 5 หรือท่ี ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน 

              วิเคราะหนโยบายและแผน  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
ความรูความสามารถที่ตองการ 

  นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 6  แลว จะตอง 
  1.   มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 

2. มีความสามารถในการริเริ่ม  ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 

3. มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร 
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