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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
  
สายงาน                           นักบริหารงานทัว่ไป 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป
  สายงานนี้คลมุถึงตําแหนงตาง ๆ  ที่ปฏิบัติงานงานบริหารทั่วไป  ซึง่มลัีกษณะงานทีต่องปฏิบัติ

ตามแตจะไดรับคําสั่งโดยไมจํากัดขอบเขตหนาที ่ เชน  ตดิตอนัดหมาย  จัดงานรับรองตาง ๆ  เตรียมเร่ือง 

และเตรียมการสําหรับการประชุม  ทํารายงานการประชมุและรายงานอื่น ๆ  ทาํเรื่องติดตอกับหนวยงาน 

และบุคคลตาง  ๆ  ทั้งในประเทศและตางประเทศ  ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติ

ตามคําสั่งหัวหนาสวนราชการ  หรือมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติเกี่ยวกบัการควบคุมและบริหารงานหลายดาน

ดวยกนั  เชน  งานธุรการ  งานสารบรรณ  งานบุคคล  งานนิติการ  งานประชาสัมพันธ  งานทะเบียน   

งานนโยบายและแผน  งานควบคุมและสงเสริมการทองเทีย่ว  งานรักษาความสงบเรียบรอย  งานจัดระบบงาน  

งานการเงินการบัญชี  งานพสัดุ  งานจัดพมิพและแจกจายเอกสาร  งานระเบียบแบบแผน  งานรวบรวมขอมูล

สถิติ  งานสัญญา  เปนตน  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  รวมทั้งงานราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที ่

ของกอง หรือสวนราชการใดในองคการบริหารสวนตําบลโดยเฉพาะ 

 
ชื่อและระดับของตําแหนง
  ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้  คอื 

   นักบริหารงานทั่วไป 6  ระดบั 6 ตําแหนงประเภทบริหาร 

   นักบริหารงานทั่วไป 7  ระดบั 7 ตําแหนงประเภทบริหาร

    นักบริหารงานทั่วไป 8  ระดบั 8 ตําแหนงประเภทบริหารระดบักลาง 
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ชื่อตําแหนง   นักบริหารงานทั่วไป   6 
 

ตําแหนงประเภท  บริหาร 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ
  บริหารงานในฐานะหวัหนาหนวยงานระดับกอง   ซึง่มหีนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ 

ของงานสูง  รับผิดชอบงานบริหารทัว่ไปหรือเลขานุการ โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย และปกครอง 

ผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนมาก  และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  พิจารณา  ศึกษา  วิเคราะห  ทาํความเหน็  สรุปรายงาน  เสนอแนะ  และดําเนนิการ 

ปฏิบัติงานที่ตองใชความชํานาญพเิศษเกีย่วกับงานบรหิารทัว่ไปหรืองานเลขานุการ   โดยควบคมุตรวจสอบ

การจัดการงานตาง ๆ  หลายดาน  เชน  งานธุรการ  งานบุคคล  งานนิติการ  งานประชาสัมพนัธ  งานทะเบยีน   

งานนโยบายและแผน  งานควบคุมและสงเสริมการทองเทีย่ว  งานรักษาความสงบเรียบรอย  งานจดัระบบงาน  

งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ  งานจัดพิมพและแจกจายเอกสาร  งานระเบียบและสัญญา  งานรวบรวม 

ขอมูลสถิติ  งานแปลเอกสาร  งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสําหรับการประชุม  งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม   

งานทาํรายงานกาประชุมและรายงานอืน่  ๆ  งานติดตอกับหนวยงานและบุคคลตาง ๆ  งานติดตามผลงาน  

เปนตน  ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ  เกี่ยวกับงานในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง  ๆ  ตามที่

ไดรับแตงตั้งเขารวมประชุมในการกาํหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัด  และในฐานะหวัหนา

หนวยงานทาํหนาทีก่ําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน   พิจารณาวางอัตรากําลงัเจาหนาที่และงบประมาณ 

ของหนวยงานที่รับผิดชอบติดตอประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  วนิิจฉัย  ส่ังการ  ควบคุม  ตรวจสอบ  

ใหคําปรึกษาแนะนาํ  ปรับปรุงแกไข  ติดตามประเมนิผล  และแกปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานใน 

หนวยงานที่รับผิดชอบดวย  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกีย่วของ รวมทั้งงานราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที ่

ของกอง หรือสวนราชการใดในองคการบริหารสวนตําบลโดยเฉพาะ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนง
1. ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทกุสาขา ที ่ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค. รับรอง  และ  

   2. ไดดํารงตําแหนงในระดับ 6  หรือที่ ก.อบต.เทียบเทา  โดยปฏิบัติงานดานบริหารงานทั่วไป 

หรืองานเลขานุการ หรืองานอื่นที่เกีย่วของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 

 

 

      / ความรู…. 
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ความรูความสามารถที่ตองการ

  1.  มีความรูทั่วไปเกีย่วกบัเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม   

โดยเฉพาะอยางยิง่ของประเทศไทย 

  2.  มีความสามารถในการศึกษา  หาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรปุเหตุผล 

  3.  มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 

  4.  มีความสามารถในการริเร่ิมปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 

  5.  มีความรูความเขาใจนโยบายและแผนงานดานตางๆของสวนราชการที่สังกัด 

  6.  มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํ 

และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัตงิานที่อยูในความรับผิดชอบ 

  7.  มีความสามารถในการปกครองบังคบับัญชา 

  8.  มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 

  9.  มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล 

10.  มีความรูทั่วไปเกีย่วกบัแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

11.  มีความรูทั่วไปดานการประชาสัมพันธและการทองเที่ยว 

12.  มีความคดิริเร่ิมสรางสรรค     
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ชื่อตําแหนง              นักบริหารงานทัว่ไป  7 
 

ตําแหนงประเภท  บริหาร 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ
  ปฏิบัติงานในฐานะหวัหนาหนวยงานระดับกอง  ซึง่มีหนาที่ความรับผิดชอบสูงมาก   

รับผิดชอบงานบริหารทั่วไปหรือเลขานกุาร  โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย  และปกครองผูอยูใตบังคับ

บัญชาจํานวนมากและปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  พิจารณา  ศึกษา  วิเคราะห  ทาํความเหน็  สรุปรายงาน  เสนอแนะ  และดําเนนิการ 

ปฏิบัติงานที่ตองใชความชํานาญพเิศษเกีย่วกับการบริหารงานทัว่ไป  หรืองานเลขานุการ  โดยควบคุม 

ตรวจสอบการจัดการงานตาง ๆ  หลายดาน  เชน  งานธรุการ  งานบุคคล  งานนิติการ  งานประชาสัมพนัธ  

งานทะเบียน  งานนโยบายและแผน  งานควบคุมและสงเสริมการทองเทีย่ว  งานรักษาความสงบเรียบรอย  

งานจัดระบบงาน  งานการเงนิและบัญชี  งานพัสดุ  งานจัดพิมพและแจกจายเอกสาร  งานระเบียบและสัญญา  

งานรวบรวมขอมูลสถิติ  งานแปลเอกสาร  งานเตรียมเรือ่งและเตรียมการสําหรับการประชุม  งานบันทกึเรื่อง

เสนอที่ประชุม  งานทาํรายงานการประชุมและรายงานอืน่ ๆ  งานติดตอกับหนวยงานและบุคคลตาง ๆ   

งานติดตามผลงาน  เปนตน  ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ  เกีย่วกบังานในหนาที่  เขารวมประชุม

คณะกรรมการตาง ๆ ตามทีไ่ดรับแตงตั้งเขารวมประชุมในการกาํหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่

สังกัดในฐานะหัวหนาหนวยงานที่รับผิดชอบติดตอประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  วินจิฉัย  ส่ังการ  

ควบคุม  ตรวจสอบใหคําปรึกษาแนะนาํ  ปรับปรุงแกไขติดตามประเมนิผล  และแกไขปญหาขอขัดของในการ

ปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกีย่วของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนง
1. คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหนงในฐานะหัวหนาสํานกัปลัด อบต.และผูอํานวยการ 

กองวิชาการและแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไป 7) 
     -  มีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงนกับริหารงานทัว่ไป 6 ขอ 1 และ 

          (1)  ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหวัหนาสวนวิชาการและแผนงาน   

(นักบริหารงานทัว่ไป 7)  หรือหัวหนาฝาย (นักบริหารงานทัว่ไป 7) หรือที่  ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 

2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารทัว่ไป  หรืองานอืน่ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 

 

 

/ (2) ดํารง…. 
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          (2)  ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหวัหนาสาํนักปลัด อบต.6 หรือหวัหนาสวน 

วิชาการและแผนงาน 6  (นกับริหารงานทัว่ไป 6  หรือเจาหนาที่บริหารงานทัว่ไป 6)  หรือที่ ก.อบต.เทียบเทา 

มาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกีย่วกบังานบริหารงานทั่วไป หรืองานอื่นที่เกีย่วของมาแลว

ไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 4 ปใหลดเปน 3 ป สําหรับผูไดรับปริญญาโทหรือเทยีบไดไมต่ํากวานีท้างการ

วางแผน  การบริหาร  การบริหารธุรกิจ  สังคมศาสตร  รัฐศาสตร  เศรษฐศาสตร  หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนด

วาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
2. คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหนงในฐานะหัวหนาสวนวิชาการและแผนงาน 7  

(นักบริหารงานทั่วไป 7) หรือหัวหนาฝาย (นักบรหิารงานทั่วไป 7) 
     -  มีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงนกับริหารงานทัว่ไป 6 ขอ 1 และ 

         (1)  ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหวัหนาสํานักปลัด อบต. 6 (นักบริหารงาน- 

ทั่วไป 6 หรือเจาหนาที่บริหารงานทัว่ไป 6) หรือหวัหนาสวนระดับ 6  หรือที่ ก.อบต. เทยีบเทามาแลวไมนอยกวา 

2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป หรืองานอื่นที่ เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

หรือ 

         (2)  ดํารงตําแหนงในระดับ 7 ว  หรือ 7 วช  หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา  

4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานทัว่ไป  หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ
มีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักบริหารงานทัว่ไป 6  จะตองมีความรูความเขาใจ 

ในนโยบายบริหารงานของรัฐบาล และปญหาดานการเมือง เศรษฐกจิ และสังคมของประเทศ 
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ชื่อตําแหนง    นักบริหารงานทั่วไป 8 
 

ตําแหนงประเภท  บริหารระดับกลาง 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
  บริหารงานในฐานะหวัหนาหนวยงานระดับกอง ซึง่มหีนาที่ความรับผิดชอบ ความยาก   

และคุณภาพของงานสงูมากเปนพิเศษ หรือในฐานะหัวหนาหนวยงานเทียบเทากอง  หรือหัวหนาหนวยงานอืน่

ที่มีหนาที่ความรับผิดชอบ    ความยาก    และคุณภาพของงานสงูมากเปนพิเศษเทยีบไดระดับเดียวกัน 

รับผิดชอบงานบริหารทัว่ไปหรือเลขานุการ โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวยงานและปกครองผูอยูใตบังคับบัญชา

จํานวนมากพอสมควร และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  พิจารณา ศึกษา วิเคราะห ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และดําเนนิการปฏบิัติงาน 

ที่ตองใชความชํานาญพิเศษเกี่ยวกับงานบริหารทัว่ไปหรอืงานเลขานุการ โดยควบคมุตรวจสอบการจัดการงาน

ตาง ๆ หลายดาน เชน งานธรุการ งานบุคคล งานนิติการ งานประชาสมัพันธ งานทะเบียน งานนโยบายและ

แผน งานควบคุมและสงเสรมิการทองเที่ยว งานรักษาความสงบเรียบรอย งานจัดระบบงาน งานการเงินและ

บัญชี งานพัสดุ งานจัดพมิพและแจกจายเอกสาร งานระเบียบและสญัญา งานรวบรวมขอมูลสถิติ    

งานแปลเอกสาร งานเตรียมเร่ืองและเตรียมการสําหรับการประชุม งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งานทาํ 

รายงานการประชุมและรายงานอื่น  ๆ งานติดตอกับหนวยงานและบคุคลตาง ๆ งานติดตามผลงาน เปนตน 

ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับ   

แตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัดในฐานะหัวหนาหนวยงาน 

ทําหนาทีก่ําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ ตดิตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย ส่ังการ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา

แนะนาํ ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานทีรั่บ 

ผิดชอบดวย และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกีย่วของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนง 
ตําแหนงหัวหนาสํานักปลัด อบต. 8 (นักบริหารงานทั่วไป 8) หรือผูอํานวยการ 

กองวิชาการและแผนงาน 8 (นักบรหิารงานทัว่ไป 8)   
-  มีคุณสมบัตเิฉพาะสาํหรับตําแหนงนกับริหารงานทั่วไป 6 ขอ 1 และ 

    (1)  ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหัวหนาสํานักปลัด อบต. (นกับริหารงาน 

ทั่วไป 7)  หรือผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน  (นักบริหารงานทัว่ไป 7)  หรือที่ ก.อบต. เทยีบเทามาแลว 

ไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป  หรืองานอืน่ที่เกี่ยวของมาแลว 

ไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
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(2) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนาสวนวิชาการและแผนงาน  

(นักบริหารงานทั่วไป 7) หรือหัวหนาฝาย (นักบริหารงานทั่วไป 7) หรือที่ ก.อบต. เทยีบเทามาแลวไมนอยกวา 

 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบรหิารงานทั่วไป  หรืองานอื่นที่เกีย่วของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

กําหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป สําหรับผูไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานีท้างการวางแผน  การบรหิาร  

การบริหารธุรกิจ  สังคมศาสตร  รัฐศาสตร  เศรษฐศาสตร หรือทางอืน่ที ่ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติ 

เฉพาะสาํหรับตําแหนงนี้ได  หรือ 

             (3)  ดํารงตําแหนงในระดับ 8 ว  หรือ 8 วช  หรือที่  ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป  

โดยจะตองปฏบิัติราชการเกีย่วกับงานบรหิารงานทัว่ไป  หรืองานอืน่ทีเ่กี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

ความรูความสามารถที่ตองการ 

  มีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักบริหารงานทัว่ไป 7 และมีความเชี่ยวชาญงาน 

ในหนาที ่
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