
มาตรฐานก ําหนดต ําแหนง

            สายงาน                          นักบริหารงานทั่วไป

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานน้ีคลุมถึงตํ าแหนงตาง ๆ  ท่ีปฏิบัติงานงานบริหารท่ัวไป  ซึ่งมีลักษณะงานที่

ตองปฏิบัติตามแตจะไดรับคํ าสั่งโดยไมจ ํากัดขอบเขตหนาท่ี  เชน  ติดตอนัดหมาย  จัดงานรับรองตาง ๆ  เตรียม
เร่ืองและเตรียมการสํ าหรับการประชุม  ทํ ารายงานการประชุมและรายงานอ่ืน ๆ  ทํ าเร่ืองติดตอกับหนวยงาน
และบุคคลตาง  ๆ  ทั้งในประเทศและตางประเทศ  ติดตามผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมหรือผลการปฏิบัติ
ตามคํ าสั่งหัวหนาสวนราชการ  หรือมีลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติเก่ียวกับการควบคุมและบริหารงานหลายดาน
ดวยกัน เชน    งานธุรการ   งานสารบรรณ   งานบุคคล   งานนิติการ   งานประชาสัมพันธ   งานทะเบียน
งานนโยบายและแผน  งานควบคุมและสงเสริมการทองเที่ยว  งานรักษาความสงบเรียบรอย งานจัดระบบงาน
งานการเงินการบัญช ี งานพัสดุ  งานจัดพิมพและแจกจายเอกสาร  งานระเบียบแบบแผน  งานรวบรวมขอมูล
สถิติ  งานสัญญา  เปนตนและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ   รวมทั้งงานราชการที่มิไดกํ าหนดใหเปนหนาท่ีของ
กอง หรือสวนราชการใดในองคการบริหารสวนตํ าบลโดยเฉพาะ

ช่ือและระดับของตํ าแหนง
ตํ าแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตํ าแหนงดังนี ้ คือ

นักบริหารงานทั่วไป 6  ระดับ 6
นักบริหารงานทั่วไป 7  ระดับ 7



ชื่อต ําแหนง นักบริหารงานทั่วไป   6
หนาที่และความรับผิดชอบ

บริหารงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง   ซ่ึงมีหนาท่ีความรับผิดชอบและคุณ
ภาพของงานสูง  รับผิดชอบงานบริหารท่ัวไปหรือเลขานุการ โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย  และปกครองผู
อยูใตบังคับบัญชาจ ํานวนมาก    และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
พิจารณา   ศึกษา   วิเคราะห   ทํ าความเห็น   สรุปรายงาน  เสนอแนะ  และดํ าเนินการ

ปฏิบัติงานท่ีตองใชความช ํานาญพิเศษเก่ียวกับงานบริหารท่ัวไปหรืองานเลขานุการ    โดยควบคุมตรวจสอบการ
จัดการงานตาง ๆ  หลายดาน  เชน   งานธุรการ  งานบุคคล   งานนิติการ  งานประชาสัมพันธ  งานทะเบียน
งานนโยบายและแผน  งานควบคุมและสงเสริมการทองเที่ยว   งานรักษาความสงบเรียบรอย  งานจัดระบบงาน
งานการเงินและบัญช ี งานพัสดุ  งานจัดพิมพและแจกจายเอกสาร  งานระเบียบและสัญญา  งานรวบรวมขอมูล
สถิติ  งานแปลเอกสาร  งานเตรียมเรื่องและเตรียมการส ําหรับการประชุม  งานบันทึกเร่ืองเสนอท่ีประชุม   งาน
ทํ ารายงานกาประชุมและรายงานอ่ืน  ๆ   งานติดตอกับหนวยงานและบุคคลตาง ๆ  งานติดตามผลงาน  เปนตน
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ  เก่ียวกับงานในหนาท่ี   เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง  ๆ  ตามท่ีไดรับแตง
ต้ังเขารวมประชุมในการกํ าหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการท่ีสังกัด  และในฐานะหัวหนาหนวยงานทํ า
หนาท่ีกํ าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน   พิจารณาวางอัตรากํ าลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิด
ชอบติดตอประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉัย  สั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคํ าปรึกษาแนะนํ า
ปรับปรุงแกไข  ติดตามประเมนิผล  และแกปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบดวย  และ
ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ รวมทั้งงานราชการที่มิไดกํ าหนดใหเปนหนาท่ีของกอง หรือสวนราชการใดในองคการ
บริหารสวนตํ าบลโดยเฉพาะ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตํ าแหนง
                                  1.ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํ ากวาน้ีทุกสาขา ท่ี ก.อบต.  ก.พ. หรือ ก.ค. รับรอง
และ
                                  2.ไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 6 หรือท่ี ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ปโดยปฏิบัติ
งานดานบริหารงานทั่วไป หรืองานเลขานุการ หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป



!
ความรูความสามารถที่ตองการ

1.! มีความรูท่ัวไปเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม
โดยเฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย

2.! มีความสามารถในการศึกษา  หาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล
3.! มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
4.! มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
5.! มีความรูความเขาใจนโยบายและแผนงานดานตางๆของสวนราชการท่ีสังกัด
6.! มีความสามารถในการจัดทํ าแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ ใหคํ าปรึกษาแนะนํ าและ

เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ
7.! มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
8.! มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
9.! มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
10.!มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
11.!มีความรูทั่วไปดานการประชาสัมพันธและการทองเที่ยว
12.! มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
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ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง  ซ่ึงมีหนาท่ีความรับผิดชอบสูงมาก  รับผิดชอบ
งานบริหารท่ัวไปหรือเลขานุการ  โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย  และปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํ านวน
มากและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
พิจารณา  ศึกษา  วิเคราะห  ทํ าความเห็น  สรุปรายงาน  เสนอแนะ  และดํ าเนินการปฏิบัติงานท่ี

ตองใชความชํ านาญพิเศษเก่ียวกับการบริหารงานท่ัวไป  หรืองานเลขานุการ  โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการ
งานตาง ๆ  หลายดาน  เชน  งานธุรการ  งานบุคคล  งานนิติการ  งานประชาสัมพันธ  งานทะเบียน  งานนโยบาย
และแผน  งานควบคุมและสงเสริมการทองเที่ยว  งานรักษาความสงบเรียบรอย  งานจัดระบบงาน  งานการเงิน
และบัญชี  งานพัสดุ  งานจัดพิมพและแจกจายเอกสาร  งานระเบียบและสัญญา  งานรวบรวมขอมูลสถิติ  งาน
แปลเอกสาร  งานเตรียมเรื่องและเตรียมการส ําหรับการประชุม  งานบันทึกเร่ืองเสนอท่ีประชุม  งานทํ ารายงาน
การประชุมและรายงานอ่ืน ๆ  งานติดตอกับหนวยงานและบุคคลตาง ๆ  งานติดตามผลงาน  เปนตน  ตอบ
ปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ  เก่ียวกับงานในหนาท่ี  เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามท่ีไดรับแตงต้ังเขา
รวมประชุมในการกํ าหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการท่ีสังกัดในฐานะหัวหนาหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
ติดตอประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉัย  สั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบใหคํ าปรึกษาแนะนํ า  ปรับ
ปรุงแกไขติดตามประเมินผล  และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบดวย  และ
ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตํ าแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตํ าแหนงนักบริหารงานทั่วไป  6  และ
2.! ไดดํ ารงตํ าแหนงหรือเคยด ํารงตํ าแหนงนักบริหารงานทั่วไป   6  หรือท่ี ก.อบต. เทียบเทามา

แลวไมนอยกวา  2  ป  โดยจะตอง ปฏิบัติราชการในตํ าแหนงนักบริหารงานทั่วไป หรือไดปฏิบัติงานในตํ าแหนง
นักบริหารงานทองถ่ินในระดับเดียวกันหรือเปนผูปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของตามท่ี ก.อบต. กํ าหนดมาแลวไมนอย
กวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
มีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักบริหารงานทั่วไป 6  จะตองมีความรูความเขาใจใน

นโยบายบริหารงานของรัฐบาล และปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
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