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มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
  
สายงาน                           นักบริหารงานท่ัวไป 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
  สำยงำนนีค้ลมุถึงต ำแหน่งต่ำง ๆ  ที่ปฏิบติังำนงำนบริหำรทั่วไป  ซึ่งมีลกัษณะงำนที่ตอ้งปฏิบติั
ตำมแต่จะไดร้บัค ำสั่งโดยไม่จ ำกดัขอบเขตหนำ้ที่  เช่น  ติดต่อนดัหมำย  จดังำนรบัรองต่ำง ๆ  เตรียมเรื่อง 
และเตรียมกำรส ำหรบักำรประชมุ  ท ำรำยงำนกำรประชมุและรำยงำนอื่น ๆ  ท ำเรื่องติดต่อกบัหน่วยงำน 
และบคุคลต่ำง  ๆ  ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ  ติดตำมผลกำรปฏิบติัตำมมติที่ประชมุหรือผลกำรปฏิบติั
ตำมค ำสั่งหวัหนำ้สว่นรำชกำร  หรือมีลกัษณะงำนที่ตอ้งปฏิบติัเก่ียวกบักำรควบคมุและบรหิำรงำนหลำยดำ้น
ดว้ยกนั  เช่น  งำนธุรกำร  งำนสำรบรรณ  งำนบคุคล  งำนนิติกำร  งำนประชำสมัพนัธ ์ งำนทะเบียน   
งำนนโยบำยและแผน  งำนควบคมุและสง่เสรมิกำรท่องเที่ยว  งำนรกัษำควำมสงบเรียบรอ้ย  งำนจดัระบบงำน  
งำนกำรเงินกำรบญัชี  งำนพสัด ุ งำนจดัพิมพแ์ละแจกจ่ำยเอกสำร  งำนระเบียบแบบแผน  งำนรวบรวมขอ้มลู
สถิติ  งำนสญัญำ  เป็นตน้  และปฏิบติัหนำ้ที่อ่ืนที่เก่ียวขอ้ง  รวมทัง้งำนรำชกำรที่มิไดก้ ำหนดใหเ้ป็นหนำ้ที่ 
ของกอง หรือสว่นรำชกำรใดในองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลโดยเฉพำะ 
 
ชื่อและระดับของต าแหน่ง 
  ต ำแหน่งในสำยงำนนีม้ีชื่อและระดบัของต ำแหน่งดงันี ้ คือ 
   นกับรหิำรงำนทั่วไป 6  ระดบั 6 ต ำแหน่งประเภทบรหิำร 
   นกับรหิำรงำนทั่วไป 7  ระดบั 7 ต ำแหน่งประเภทบรหิำร 
    นกับรหิำรงำนทั่วไป 8  ระดบั 8 ต ำแหน่งประเภทบรหิำรระดบักลำง 
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ชื่อต าแหน่ง   นักบริหารงานท่ัวไป   6 
 

ต าแหน่งประเภท  บริหาร 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  บรหิำรงำนในฐำนะหวัหนำ้หน่วยงำนระดบักอง   ซึ่งมีหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบและคณุภำพ 
ของงำนสงู  รบัผิดชอบงำนบรหิำรทั่วไปหรือเลขำนกุำร โดยควบคมุหน่วยงำนหลำยหน่วย และปกครอง 
ผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชำจ ำนวนมำก  และปฏิบติัหนำ้ที่อ่ืนตำมที่ไดร้บัมอบหมำย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  พิจำรณำ  ศกึษำ  วิเครำะห ์ ท ำควำมเห็น  สรุปรำยงำน  เสนอแนะ  และด ำเนินกำร 
ปฏิบติังำนที่ตอ้งใชค้วำมช ำนำญพิเศษเก่ียวกบังำนบรหิำรทั่วไปหรืองำนเลขำนกุำร   โดยควบคมุตรวจสอบ
กำรจดักำรงำนต่ำง ๆ  หลำยดำ้น  เช่น  งำนธุรกำร  งำนบุคคล  งำนนิติกำร  งำนประชำสมัพนัธ ์ งำนทะเบียน   
งำนนโยบำยและแผน  งำนควบคมุและสง่เสรมิกำรท่องเที่ยว  งำนรกัษำควำมสงบเรียบรอ้ย  งำนจดัระบบงำน  
งำนกำรเงินและบญัชี  งำนพสัด ุ งำนจดัพิมพแ์ละแจกจ่ำยเอกสำร  งำนระเบียบและสญัญำ  งำนรวบรวม 
ขอ้มลูสถิติ  งำนแปลเอกสำร  งำนเตรียมเรื่องและเตรียมกำรส ำหรบักำรประชมุ  งำนบนัทกึเรื่องเสนอที่ประชมุ   
งำนท ำรำยงำนกำประชมุและรำยงำนอื่น  ๆ  งำนติดต่อกบัหน่วยงำนและบุคคลต่ำง ๆ  งำนติดตำมผลงำน  
เป็นตน้  ตอบปัญหำและชีแ้จงเรื่องต่ำง ๆ  เก่ียวกบังำนในหนำ้ที่  เขำ้รว่มประชมุคณะกรรมกำรต่ำง  ๆ  ตำมที่
ไดร้บัแต่งตัง้เขำ้รว่มประชมุในกำรก ำหนดนโยบำยและแผนงำนของสว่นรำชกำรที่สงักดั  และในฐำนะหวัหนำ้
หน่วยงำนท ำหนำ้ที่ก ำหนดนโยบำยกำรปฏิบติังำน   พิจำรณำวำงอตัรำก ำลงัเจำ้หนำ้ที่และงบประมำณ 
ของหน่วยงำนที่รบัผิดชอบติดต่อประสำนงำน  วำงแผน  มอบหมำยงำน  วินิจฉยั  สั่งกำร  ควบคมุ  ตรวจสอบ  
ใหค้ ำปรกึษำแนะน ำ  ปรบัปรุงแกไ้ข  ติดตำมประเมินผล  และแกปั้ญหำขอ้ขดัขอ้งในกำรปฏิบติังำนใน 
หน่วยงำนที่รบัผิดชอบดว้ย  และปฏิบติัหนำ้ที่อ่ืนที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้งำนรำชกำรท่ีมิไดก้ ำหนดใหเ้ป็นหน้ำที่ 
ของกอง หรือสว่นรำชกำรใดในองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลโดยเฉพำะ 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. ไดร้บัปรญิญำตรีหรือเทียบไดไ้ม่ต ่ำกว่ำนีทุ้กสำขำ ที่ ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค. รบัรอง  และ  

   2. ไดด้ ำรงต ำแหน่งในระดบั 6  หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ำ  โดยปฏิบติังำนดำ้นบรหิำรงำนทั่วไป 
หรืองำนเลขำนกุำร หรืองำนอ่ืนที่เก่ียวขอ้งมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี 
 

 
 

      / ควำมรู…้. 
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ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 

  1.  มีควำมรูท้ั่วไปเก่ียวกบัเหตกุำรณปั์จจบุนัในดำ้นกำรเมือง  เศรษฐกิจและสงัคม   
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งของประเทศไทย 

  2.  มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำ  หำขอ้มลู วิเครำะหปั์ญหำและสรุปเหตผุล 
  3.  มีควำมสำมำรถในกำรบรหิำรงำนและจดัระบบงำน 
  4.  มีควำมสำมำรถในกำรริเริ่มปรบัปรุงนโยบำยและแผนงำน 
  5.  มีควำมรูค้วำมเขำ้ใจนโยบำยและแผนงำนดำ้นต่ำงๆของสว่นรำชกำรท่ีสงักดั 
  6.  มีควำมสำมำรถในกำรจดัท ำแผนงำน  ควบคมุตรวจสอบ ใหค้ ำปรกึษำแนะน ำ 

และเสนอแนะวิธีกำรแกไ้ขปรบัปรุงกำรปฏิบติังำนที่อยู่ในควำมรบัผิดชอบ 
  7.  มีควำมสำมำรถในกำรปกครองบงัคบับญัชำ 
  8.  มีควำมสำมำรถในกำรติดต่อประสำนงำน 
  9.  มีควำมรูค้วำมเขำ้ใจในหลกักำรบรหิำรงำนบุคคล 
10.  มีควำมรูท้ั่วไปเก่ียวกบัแผนพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 
11.  มีควำมรูท้ั่วไปดำ้นกำรประชำสมัพนัธแ์ละกำรท่องเที่ยว 
12.  มีควำมคิดรเิริ่มสรำ้งสรรค ์    
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ต าแหน่งประเภท  บริหาร 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบติังำนในฐำนะหวัหนำ้หน่วยงำนระดบักอง  ซึ่งมีหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบสงูมำก   
รบัผิดชอบงำนบรหิำรทั่วไปหรือเลขำนุกำร  โดยควบคมุหน่วยงำนหลำยหน่วย  และปกครองผูอ้ยู่ใตบ้งัคบั
บญัชำจ ำนวนมำกและปฏิบติัหนำ้ที่อ่ืนตำมที่ไดร้บัมอบหมำย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  พิจำรณำ  ศกึษำ  วิเครำะห ์ ท ำควำมเห็น  สรุปรำยงำน  เสนอแนะ  และด ำเนินกำร 
ปฏิบติังำนที่ตอ้งใชค้วำมช ำนำญพิเศษเก่ียวกบักำรบรหิำรงำนทั่วไป  หรืองำนเลขำนุกำร  โดยควบคมุ 
ตรวจสอบกำรจดักำรงำนต่ำง ๆ  หลำยดำ้น  เช่น  งำนธุรกำร  งำนบุคคล  งำนนิติกำร  งำนประชำสมัพนัธ ์ 
งำนทะเบียน  งำนนโยบำยและแผน  งำนควบคมุและสง่เสรมิกำรท่องเที่ยว  งำนรกัษำควำมสงบเรียบรอ้ย  
งำนจดัระบบงำน  งำนกำรเงินและบญัชี  งำนพสัด ุ งำนจดัพิมพแ์ละแจกจ่ำยเอกสำร  งำนระเบียบและสญัญำ  
งำนรวบรวมขอ้มลูสถิติ  งำนแปลเอกสำร  งำนเตรียมเรื่องและเตรียมกำรส ำหรบักำรประชมุ  งำนบนัทกึเรื่อง
เสนอที่ประชมุ  งำนท ำรำยงำนกำรประชมุและรำยงำนอ่ืน ๆ  งำนติดต่อกบัหน่วยงำนและบคุคลต่ำง ๆ   
งำนติดตำมผลงำน  เป็นตน้  ตอบปัญหำและชีแ้จงเรื่องต่ำง ๆ  เก่ียวกบังำนในหนำ้ที่  เขำ้รว่มประชมุ
คณะกรรมกำรต่ำง ๆ ตำมที่ไดร้บัแต่งตัง้เขำ้ร่วมประชมุในกำรก ำหนดนโยบำยและแผนงำนของสว่นรำชกำรที่
สงักดัในฐำนะหวัหนำ้หน่วยงำนที่รบัผิดชอบติดต่อประสำนงำน  วำงแผน  มอบหมำยงำน  วินิจฉัย  สั่งกำร  
ควบคมุ  ตรวจสอบใหค้ ำปรกึษำแนะน ำ  ปรบัปรุงแกไ้ขติดตำมประเมินผล  และแกไ้ขปัญหำขอ้ขดัขอ้งในกำร
ปฏิบติังำนในหน่วยงำนที่รบัผิดชอบดว้ย  และปฏิบติัหนำ้ที่อ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในฐานะหัวหน้าส านักปลัด อบต.และผู้อ านวยการ 

กองวิชาการและแผนงาน (นักบริหารงานท่ัวไป 7) 
     -  มีคณุสมบติัเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งนกับรหิำรงำนทั่วไป 6 ขอ้ 1 และ 

          (1)  ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งหวัหนำ้สว่นวิชำกำรและแผนงำน   
(นกับรหิำรงำนทั่วไป 7)  หรือหวัหนำ้ฝ่ำย (นกับรหิำรงำนทั่วไป 7) หรือที่  ก.อบต. เทียบเท่ำมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 
2 ปี  โดยจะตอ้งปฏิบติัรำชกำรเก่ียวกบังำนบรหิำรทั่วไป  หรืองำนอ่ืนที่เก่ียวขอ้งมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี  หรือ 
 
 

/ (2) ด ำรง…. 
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          (2)  ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งหวัหนำ้ส ำนกัปลดั อบต.6 หรือหวัหนำ้ส่วน 
วิชำกำรและแผนงำน 6  (นกับรหิำรงำนทั่วไป 6  หรือเจำ้หนำ้ที่บริหำรงำนทั่วไป 6)  หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ำ 
มำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 4 ปี  โดยจะตอ้งปฏิบติัรำชกำรเก่ียวกบังำนบรหิำรงำนทั่วไป หรืองำนอ่ืนที่เก่ียวขอ้งมำแลว้
ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี ก ำหนดเวลำ 4 ปีใหล้ดเป็น 3 ปี ส ำหรบัผูไ้ดร้บัปริญญำโทหรือเทียบไดไ้ม่ต ่ำกว่ำนีท้ำงกำร
วำงแผน  กำรบริหำร  กำรบริหำรธุรกิจ  สงัคมศำสตร ์ รฐัศำสตร ์ เศรษฐศำสตร ์ หรือทำงอื่นที่ ก.อบต.ก ำหนด
ว่ำใชเ้ป็นคณุสมบติัเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งนีไ้ด ้

2. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในฐานะหัวหน้าส่วนวิชาการและแผนงาน 7  
(นักบริหารงานท่ัวไป 7) หรือหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานท่ัวไป 7) 

     -  มีคณุสมบติัเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งนกับรหิำรงำนทั่วไป 6 ขอ้ 1 และ 
         (1)  ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งหวัหนำ้ส ำนกัปลดั อบต. 6 (นกับรหิำรงำน- 

ทั่วไป 6 หรือเจำ้หนำ้ที่บริหำรงำนทั่วไป 6) หรือหวัหนำ้ส่วนระดบั 6  หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่ำมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 
2 ปี  โดยจะตอ้งปฏิบติัรำชกำรเก่ียวกบังำนบรหิำรงำนทั่วไป หรืองำนอ่ืนที่ เก่ียวขอ้งมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี 
หรือ 

         (2)  ด ำรงต ำแหน่งในระดบั 7 ว  หรือ 7 วช  หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่ำมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ  
4 ปี โดยจะตอ้งปฏิบติัรำชกำรเก่ียวกบังำนบรหิำรงำนทั่วไป  หรืองำนอ่ืนที่เก่ียวขอ้งมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี 
 

ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 
มีควำมรูค้วำมสำมำรถเช่นเดียวกบันกับรหิำรงำนทั่วไป 6  จะตอ้งมีควำมรูค้วำมเขำ้ใจ 

ในนโยบำยบรหิำรงำนของรฐับำล และปัญหำดำ้นกำรเมือง เศรษฐกิจ และสงัคมของประเทศ 
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ชื่อต าแหน่ง    นักบริหารงานท่ัวไป 8 
 

ต าแหน่งประเภท  บริหารระดับกลาง 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  บรหิำรงำนในฐำนะหวัหนำ้หน่วยงำนระดบักอง ซึ่งมีหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบ ควำมยำก   
และคณุภำพของงำนสงูมำกเป็นพิเศษ หรือในฐำนะหวัหนำ้หน่วยงำนเทียบเท่ำกอง  หรือหวัหนำ้หน่วยงำนอ่ืน
ที่มีหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบ    ควำมยำก    และคณุภำพของงำนสงูมำกเป็นพิเศษเทียบไดร้ะดบัเดียวกนั 
รบัผิดชอบงำนบริหำรทั่วไปหรือเลขำนกุำร โดยควบคมุหน่วยงำนหลำยหน่วยงำนและปกครองผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชำ
จ ำนวนมำกพอสมควร และปฏิบติัหนำ้ที่อ่ืนตำมที่ไดร้บัมอบหมำย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  พิจำรณำ ศึกษำ วิเครำะห ์ท ำควำมเห็น สรุปรำยงำน เสนอแนะ และด ำเนินกำรปฏิบติังำน 
ที่ตอ้งใชค้วำมช ำนำญพิเศษเก่ียวกบังำนบรหิำรทั่วไปหรืองำนเลขำนกุำร โดยควบคมุตรวจสอบกำรจดักำรงำน
ต่ำง ๆ หลำยดำ้น เช่น งำนธุรกำร งำนบคุคล งำนนิติกำร งำนประชำสมัพนัธ ์งำนทะเบียน งำนนโยบำยและ
แผน งำนควบคมุและสง่เสรมิกำรท่องเที่ยว งำนรกัษำควำมสงบเรียบรอ้ย งำนจดัระบบงำน งำนกำรเงินและ
บญัชี งำนพสัด ุงำนจดัพิมพแ์ละแจกจ่ำยเอกสำร งำนระเบียบและสญัญำ งำนรวบรวมขอ้มลูสถิติ    
งำนแปลเอกสำร งำนเตรียมเรื่องและเตรียมกำรส ำหรบักำรประชมุ งำนบนัทกึเรื่องเสนอที่ประชมุ งำนท ำ 
รำยงำนกำรประชมุและรำยงำนอ่ืน  ๆ งำนติดต่อกบัหน่วยงำนและบุคคลต่ำง ๆ งำนติดตำมผลงำน เป็นตน้ 
ตอบปัญหำและชีแ้จงเรื่องต่ำง ๆ เก่ียวกบังำนในหนำ้ที่ เขำ้รว่มประชมุคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ตำมที่ไดร้บั   
แต่งตัง้ เขำ้รว่มประชมุในกำรก ำหนดนโยบำยและแผนงำนของสว่นรำชกำรท่ีสงักดัในฐำนะหวัหนำ้หน่วยงำน 
ท ำหนำ้ที่ก ำหนดนโยบำยกำรปฏิบติังำน พิจำรณำวำงอตัรำก ำลงัเจำ้หนำ้ที่และงบประมำณของหน่วยงำน 
ที่รบัผิดชอบ ติดต่อประสำนงำน วำงแผน มอบหมำยงำน วินิจฉยั สั่งกำร ควบคมุ ตรวจสอบ ใหค้ ำปรกึษำ
แนะน ำ ปรบัปรุงแกไ้ข ติดตำมประเมินผล และแกปั้ญหำขอ้ขดัขอ้งในกำรปฏิบติังำนในหน่วยงำนที่รบั 
ผิดชอบดว้ย และปฏิบติัหนำ้ที่อ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด อบต. 8 (นักบริหารงานท่ัวไป 8) หรือผู้อ านวยการ 

กองวิชาการและแผนงาน 8 (นักบริหารงานท่ัวไป 8)   
-  มีคณุสมบติัเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งนกับรหิำรงำนทั่วไป 6 ขอ้ 1 และ 

    (1)  ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งหวัหนำ้ส ำนกัปลดั อบต. (นกับรหิำรงำน 
ทั่วไป 7)  หรือผูอ้  ำนวยกำรกองวิชำกำรและแผนงำน  (นกับรหิำรงำนทั่วไป 7)  หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่ำมำแลว้ 
ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี โดยจะตอ้งปฏิบติัรำชกำรเก่ียวกบังำนบรหิำรงำนทั่วไป  หรืองำนอ่ืนที่เก่ียวขอ้งมำแลว้ 
ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี  หรือ 
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(2) ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งไม่ต ่ำกว่ำหวัหนำ้สว่นวิชำกำรและแผนงำน  
(นกับรหิำรงำนทั่วไป 7) หรือหวัหนำ้ฝ่ำย (นกับรหิำรงำนทั่วไป 7) หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่ำมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 
 4 ปี  โดยจะตอ้งปฏิบติัรำชกำรเก่ียวกบังำนบรหิำรงำนทั่วไป  หรืองำนอื่นที่เก่ียวขอ้งมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี 
ก ำหนดเวลำ 4 ปี ใหล้ดเป็น 3 ปี ส ำหรบัผูไ้ดร้บัปรญิญำโทหรือเทียบไดไ้ม่ต ่ำกว่ำนีท้ำงกำรวำงแผน  กำรบรหิำร  
กำรบริหำรธุรกิจ  สงัคมศำสตร ์ รฐัศำสตร ์ เศรษฐศำสตร ์หรือทำงอื่นที่ ก.อบต.ก ำหนดว่ำใชเ้ป็นคณุสมบติั 
เฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งนีไ้ด ้ หรือ 

             (3)  ด ำรงต ำแหน่งในระดบั 8 ว  หรือ 8 วช  หรือที่  ก.อบต. เทียบเท่ำมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 6 ปี  
โดยจะตอ้งปฏิบติัรำชกำรเก่ียวกบังำนบรหิำรงำนทั่วไป  หรืองำนอ่ืนที่เก่ียวขอ้งมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี 

ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 

  มีควำมรูค้วำมสำมำรถเช่นเดียวกบันกับรหิำรงำนทั่วไป 7 และมีควำมเชี่ยวชำญงำน 
ในหนำ้ที่ 
 
 


