มาตรฐานกําหนดตําแหนง
สายงาน

นักบริหารงานทั่วไป

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ทีป่ ฏิบตั งิ านงานบริหารทัว่ ไป ซึ่งมีลักษณะงานที่
ตองปฏิบัติตามแตจะไดรับคําสั่งโดยไมจากั
ํ ดขอบเขตหนาที่ เชน ติดตอนัดหมาย จัดงานรับรองตาง ๆ เตรียม
เรื่องและเตรียมการสําหรับการประชุม ทํารายงานการประชุมและรายงานอืน่ ๆ ทําเรือ่ งติดตอกับหนวยงาน
และบุคคลตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ ติดตามผลการปฏิบตั ติ ามมติทป่ี ระชุมหรือผลการปฏิบตั ิ
ตามคําสั่งหัวหนาสวนราชการ หรือมีลกั ษณะงานทีต่ อ งปฏิบตั เิ กีย่ วกับการควบคุมและบริหารงานหลายดาน
ดวยกัน เชน งานธุรการ งานสารบรรณ งานบุคคล งานนิตกิ าร งานประชาสัมพันธ งานทะเบียน
งานนโยบายและแผน งานควบคุมและสงเสริมการทองเที่ยว งานรักษาความสงบเรียบรอย งานจัดระบบงาน
งานการเงินการบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพและแจกจายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมขอมูล
สถิติ งานสัญญา เปนตนและปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ทีเ่ กีย่ วของ รวมทั้งงานราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาทีข่ อง
กอง หรือสวนราชการใดในองคการบริหารสวนตําบลโดยเฉพาะ
ชื่อและระดับของตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนีม้ ชี อ่ื และระดับของตําแหนงดังนี้ คือ
นักบริหารงานทั่วไป 6 ระดับ 6
นักบริหารงานทั่วไป 7 ระดับ 7

ชื่อตําแหนง
นักบริหารงานทั่วไป 6
หนาที่และความรับผิดชอบ
บริหารงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง ซึง่ มีหนาทีค่ วามรับผิดชอบและคุณ
ภาพของงานสูง รับผิดชอบงานบริหารทัว่ ไปหรือเลขานุการ โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย และปกครองผู
อยูใตบังคับบัญชาจํานวนมาก และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
พิจารณา ศึกษา วิเคราะห ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และดําเนินการ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความชํานาญพิเศษเกีย่ วกับงานบริหารทัว่ ไปหรืองานเลขานุการ โดยควบคุมตรวจสอบการ
จัดการงานตาง ๆ หลายดาน เชน งานธุรการ งานบุคคล งานนิตกิ าร งานประชาสัมพันธ งานทะเบียน
งานนโยบายและแผน งานควบคุมและสงเสริมการทองเที่ยว งานรักษาความสงบเรียบรอย งานจัดระบบงาน
งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพและแจกจายเอกสาร งานระเบียบและสัญญา งานรวบรวมขอมูล
สถิติ งานแปลเอกสาร งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสําหรับการประชุม งานบันทึกเรือ่ งเสนอทีป่ ระชุม งาน
ทํารายงานกาประชุมและรายงานอื่น ๆ งานติดตอกับหนวยงานและบุคคลตาง ๆ งานติดตามผลงาน เปนตน
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกีย่ วกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามทีไ่ ดรบั แตง
ตั้งเขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการทีส่ งั กัด และในฐานะหัวหนาหนวยงานทํา
หนาที่กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิด
ชอบติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา
ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกปญ
 หาขอขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบดวย และ
ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งงานราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาทีข่ องกอง หรือสวนราชการใดในองคการ
บริหารสวนตําบลโดยเฉพาะ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานีท้ กุ สาขา ที่ ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค. รับรอง
และ
2.ไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอ ยกวา 2 ปโดยปฏิบตั ิ
งานดานบริหารงานทั่วไป หรืองานเลขานุการ หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของมาแลวไมนอ ยกวา 1 ป

!
ความรูความสามารถที่ตองการ
1.! มีความรูท่ัวไปเกีย่ วกับเหตุการณปจ จุบนั ในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
โดยเฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย
2.! มีความสามารถในการศึกษา หาขอมูล วิเคราะหปญ
 หาและสรุปเหตุผล
3.! มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
4.! มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
5.! มีความรูความเขาใจนโยบายและแผนงานดานตางๆของสวนราชการทีส่ งั กัด
6.! มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุมตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนําและ
เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบตั งิ านทีอ่ ยูใ นความรับผิดชอบ
7.! มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
8.! มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
9.! มีความรูค วามเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
10.!มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
11.!มีความรูทั่วไปดานการประชาสัมพันธและการทองเที่ยว
12.! มีความคิดริเริ่มสรางสรรค

ชื่อตําแหนง
นักบริหารงานทั่วไป 7
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบตั งิ านในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง ซึง่ มีหนาทีค่ วามรับผิดชอบสูงมาก รับผิดชอบ
งานบริหารทั่วไปหรือเลขานุการ โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย และปกครองผูอ ยูใ ตบงั คับบัญชาจํานวน
มากและปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
พิจารณา ศึกษา วิเคราะห ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และดําเนินการปฏิบตั งิ านที่
ตองใชความชํานาญพิเศษเกีย่ วกับการบริหารงานทัว่ ไป หรืองานเลขานุการ โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการ
งานตาง ๆ หลายดาน เชน งานธุรการ งานบุคคล งานนิตกิ าร งานประชาสัมพันธ งานทะเบียน งานนโยบาย
และแผน งานควบคุมและสงเสริมการทองเที่ยว งานรักษาความสงบเรียบรอย งานจัดระบบงาน งานการเงิน
และบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพและแจกจายเอกสาร งานระเบียบและสัญญา งานรวบรวมขอมูลสถิติ งาน
แปลเอกสาร งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสําหรับการประชุม งานบันทึกเรือ่ งเสนอทีป่ ระชุม งานทํารายงาน
การประชุมและรายงานอื่น ๆ งานติดตอกับหนวยงานและบุคคลตาง ๆ งานติดตามผลงาน เปนตน ตอบ
ปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกีย่ วกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามทีไ่ ดรบั แตงตัง้ เขา
รวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการทีส่ งั กัดในฐานะหัวหนาหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ
ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับ
ปรุงแกไขติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบดวย และ
ปฏิบัตหิ นาทีอ่ น่ื ทีเ่ กีย่ วของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักบริหารงานทั่วไป 6 และ
2.! ไดดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงนักบริหารงานทั่วไป 6 หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามา
แลวไมนอ ยกวา 2 ป โดยจะตอง ปฏิบตั ริ าชการในตําแหนงนักบริหารงานทั่วไป หรือไดปฏิบตั งิ านในตําแหนง
นักบริหารงานทองถิน่ ในระดับเดียวกันหรือเปนผูป ฏิบตั งิ านอืน่ ทีเ่ กีย่ วของตามที่ ก.อบต. กําหนดมาแลวไมนอ ย
กวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
มีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักบริหารงานทั่วไป 6 จะตองมีความรูค วามเขาใจใน
นโยบายบริหารงานของรัฐบาล และปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ

