
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
 

สายงาน                      นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

ลักษณะงานท่ัวไป 

  สายงานนีค้ลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ  ท่ีปฏิบติังานประจําขององค์การบริหารส่วนจงัหวัด 

ในฐานะปลดัองค์การบริหารส่วนจงัหวัดหรือรองปลดัองค์การบริหารส่วนจงัหวัด ซ่ึงมีลกัษณะงานท่ีปฏิบติั

เกี่ยวกบัการบริหาร การควบคุม ตรวจสอบงานขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดให้สอดคล้องกบักฎหมาย 

นโยบายของรัฐบาล นโยบายขององค์การบริหารส่วนจงัหวัด แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  

แผนพฒันาองค์การบริหารส่วนจงัหวัด ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นต่อนายกองค์การบริหารส่วน

จงัหวัด หรือคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องในปัญหาต่าง ๆ  เกี่ยวกบัราชการขององค์การบริหารสว่นจงัหวัดท่ีอยู่

ในหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ปกครองบงัคบับญัชาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวัดและลูกจ้าง และ

ปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ชื่อและระดับของตําแหน่ง 

  ตําแหน่งในสายงานนีมี้ช่ือและระดบัของตําแหน่งดงันี ้คือ 

  นกับริหารงานองค์การบริหารสว่นจงัหวัด 7 ระดบั 7 ตําแหน่งประเภทบริหาร  

  นกับริหารงานองค์การบริหารสว่นจงัหวัด 8 ระดบั 8 ตําแหน่งประเภทบริหารระดบักลาง 

  นกับริหารงานองค์การบริหารสว่นจงัหวัด 9 ระดบั 9 ตําแหน่งประเภทบริหารระดบัสูง 
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ช่ือตําแหน่ง                    นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด 7 

ตําแหน่งประเภท   บริหาร 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะรองปลดัองค์การบริหารส่วนจงัหวัดซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

ความยาก และคุณภาพของงานสูงมาก ในการควบคุมด้านการบริหารขององค์การบริหารส่วนจงัหวัด  

ท่ีมีขอบเขตเนือ้หาของงานหลากหลาย  และมีขัน้ตอนการทํางานท่ียุ่งยากซบัซ้อนค่อนข้างมาก โดยกํากบั 

ตรวจสอบ ผู้ปฏิบติังานหรือปกครองผู้ใต้บงัคบับญัชาจํานวนมากพอสมควร และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ี

ได้รบัมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติัหน้าท่ีช่วยเหลือปลดัองค์การบริหารส่วนจงัหวัดในการกําหนดแผนงาน มอบหมาย

งาน ควบคุมตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุง แก้ไข ติดตามประเมินผลและแก้ไขข้อขดัข้องในการ

ปฏิบติังานขององค์การบริหารส่วนจงัหวัด เช่น ตราข้อบญัญติัองค์การบริหารสว่นจงัหวัด จดัทําแผนพฒันา

องค์การบริหารส่วนจงัหวัด ประสานการจดัทําแผนพฒันาจงัหวัด แบ่งสรรเงนิและจดัทํากิจการอืน่ใดตามท่ี

กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจงัหวัด หรือปฏิบติังานท่ีได้รับมอบอาํนาจจาหน่วยงาน

ราชการส่วนกลาง หรือราชการสว่นภูมิภาค จดับริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 

หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นโดยเรียกค่าบริการ ให้เอกชนกระทํากิจการซ่ึงอยูใ่นอํานาจหน้าท่ีขององค์การ

บริหารส่วนจงัหวัดโดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแทนองค์การบริหารส่วนจงัหวัด ดําเนินกิจการท่ีมีลกัษณะเป็น

การพาณิชย ์จดัทําร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปี ปฏิบติัหน้าท่ีในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

จงัหวัด เป็นพนกังานเจ้าหน้าท่ีในการเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายองค์การบริหารส่วนจงัหวัด 

ฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัหลกัการและวิธีการของงานในความรบัผิดชอบ เช่น การเป็น

วิทยากร การให้คําปรึกษาแนะนํา ตอบปัญหาและชีแ้จงเกี่ยวกบังานในหน้าท่ี เข้าร่วมประชุม  

คณะกรรมการต่าง ๆ  ตามท่ีได้รับแต่งตัง้และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  1. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างกฎหมาย  การปกครอง รัฐศาสตร์       

การบริหารรัฐกิจ  รัฐประศาสนศาสตร์  หรือทางอื่นท่ี ก.จ.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับ

ตําแหน่งนีไ้ด้ และ 

 2. ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งหวัหน้าสํานกัปลดั อบจ. 7 (นกับริหารงานทัว่ไป 7)

ผู้อํานวยการกองระดบั 7 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี   โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบั

การบริหารงานท้องถิ่นหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  

 

/ความรู้…… 
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. มีความรู้ในงานขององค์การบริหารส่วนจงัหวัด อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

2. มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารสว่นจงัหวัด กฎหมาย กฎระเบยีบ  

และข้อบงัคบัอื่นท่ีใช้ในการปฏิบติังานในหน้าท่ี 

3. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ  ของหน่วยงาน 

4. มีความรู้ในหลกัการบริหารงานบุคคล 

5. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 

6. มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ในการทําแผ่นตารางทําการ (Spreadsheet) 

7. มีความสามารถในการบริหารงานและจดัระบบงาน 

8. มีความสามารถในการริเร่ิม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 

9. มีความสามารถในการสํารวจข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 

10. มีความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

11. มีความสามารถในการสื่อสาร รับฟังและชีแ้จงผู้อื่นอย่างเหมาะสม 

12. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 

13. มีความสามารถในการจดัทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนําและ 

เสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบติังานท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบ 

  14. มีความรู้ความสามารถในการริเร่ิม แก้ไข ปรบัปรุงการบริหารราชการให้เป็นผลดีและ 

ทนัสมัยอยู่เสมอ 
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ช่ือตําแหน่ง                       นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด 8 

ตําแหน่งประเภท        บริหารระดับกลาง 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  บริหารงานขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดในฐานะปลดัองค์การบริหารส่วนจงัหวัด หรือ 

รองปลดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ความยากและคุณภาพของงานสูงมาก 

เป็นพิเศษในการควบคุม กํากบัหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนจงัหวัด ท่ีมีขอบเขตของงานหลากหลาย

และมีขัน้ตอนการทํางานยุง่ยากซบัซ้อนมาก โดยปกครองบงัคบัผู้ใต้บงัคบับญัชาจํานวนมากพอสมควร และ

ปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติัหน้าท่ีในการกําหนดนโยบาย มอบหมายงานควบคุมตรวจสอบ ให้คําปรึกษา             

แนะนํา ปรับปรุง แก้ไข ติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหาข้อขดัข้องในการปฏิบติังานขององค์การบริหาร 

ส่วนจงัหวัด เช่น ตราข้อบญัญติัองค์การบริหารส่วนจงัหวัด จดัทําแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนจงัหวัด 

ประสานการจดัทําแผนพฒันาจงัหวัด แบ่งสรรเงินตามกฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าท่ีขององค์การ

บริหารส่วนจงัหวัด ปฏิบติังานท่ีได้รับมอบอํานาจจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูมิภาค 

จดับริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสว่นท้องถิ่นอื่นโดยเรียกค่า

บริหาร ให้เอกชนกระทํากิจการซ่ึงอยู่ในอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจงัหวัด โดยเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมแทนองค์การบริหารส่วนจงัหวัด ดําเนินกิจการท่ีมีลกัษณะเป็นการพาณิชย์ จดัทําร่าง

งบประมาณ รายจ่ายประจําปี ปฏิบติัหน้าท่ีในการประชุมสภาองค์การบริหารสว่นจงัหวัด เป็นพนกังาน

เจ้าหน้าท่ีในการเก็บภาษี   ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายองค์การบริหารส่วนจงัหวัด ฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้

ความเข้าใจ  เกี่ยวกบัหลกัการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ เช่น การเป็นวิทยากร การให้

คําปรึกษาแนะนํา ตอบปัญหาและชีแ้จงเกี่ยวกบังานในหน้าท่ี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามท่ี

ได้รับแต่งตัง้และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ 8 

                  (1) มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกับริหารงานองค์การบริหารส่วนจงัหวัด 7 ข้อ 1  

และ 

        (2) ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งรองปลดัองค์การบริหารส่วนจงัหวัดในระดบั 8 

หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานบริหารงาน อบจ. หรือ

งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี   

 

/2.คุณสมบติั…… 
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      2. คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหน่งในฐานะรองปลดัองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ 8 

      - มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกับริหารงานองค์การบริหารส่วนจงัหวัด 7 ข้อ 1  

และ 

 2.1 ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งรองปลดัองค์การบริหารส่วนจงัหวัดระดบั 7 

หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกีย่วกบัการบริหารงานท้องถิน่หรือ

งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 

 2.2 ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งหวัหน้าสํานกัปลดั อบจ. 8 (นกับริหารงาน

งานทัว่ไป 8) หรือผู้อํานวยการกองระดบั 8  หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติั

ราชการเกี่ยวกบัการบริหารงานท้องถิ่นหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากมีความรู้ ความสามารถเช่นเดียวกบันกับริหารงานองค์การบริหารส่วนจงัหวัด 7 

และมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์และเสนอแนะในการกาํหนดนโยบาย 

ต่าง ๆ  ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจงัหวัด ให้เหมาะสมทนัสมัยกบัสภาพแวดล้อม 
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ช่ือตําแหน่ง                      นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด 9 

ตําแหน่งประเภท                บริหารระดับสูง 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  บริหารงานขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดในฐานะปลดัองค์การบริหารสว่นจงัหวัด ซ่ึงมี

หน้าท่ีความรับผิดชอบ ความยากและคุณภาพของงานสูงมากเป็นพิเศษในการควบคุม กํากบัหน่วยงาน

ขององค์การบริหารสว่นจงัหวัด ท่ีมีขัน้ตอนการทํางานท่ียุ่งยากซบัซ้อนมากเป็นพิเศษ โดยปกครองบงัคบั

บญัชาผู้ใต้บงัคบับญัชาจํานวนมาก และปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติัหน้าท่ีในการกําหนดนโยบาย วางแผน จดัระบบงาน อํานวยการ สัง่ราชการ     

มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา    ปรับปรุง แก้ไข ติดตามประเมินผลและแก้ไข

ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานขององค์การบริหารส่วนจงัหวัด เช่น ตราข้อบญัญติัองค์การบริหารสว่น

จงัหวัด จดัทําแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนจงัหวัด ประสานการจดัทําแผนพฒันาจงัหวัด แบ่งสรรเงนิ

ตามกฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจงัหวัด ปฏิบติังานท่ีได้รับมอบอาํนาจ

จากหน่วยราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูมิภาค จดับริการแกเ่อกชน สว่นราชการ หน่วยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นโดยเรียกค่าบริการ ให้เอกชนกระทํากิจการซ่ึงอยู่ในอํานาจหน้าท่ี

ขององค์การบริหารสว่นจงัหวัด โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแทนองค์การบริหารสว่นจงัหวัด ดําเนินกิจการท่ี

มีลกัษณะเป็นการพาณิชย์ จดัทําร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปี ปฏิบติัหน้าท่ีในการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนจงัหวัด เป็นพนกังานเจ้าหน้าท่ีในการจดัเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายองค์การบริหาร

ส่วนจงัหวัด ฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัหลกัการและวิธีการของงานในความรบัผิดชอบ 

เช่น การเป็นวิทยากร การให้คําปรึกษาแนะนํา ตอบปัญหาและชีแ้จงเกี่ยวกบังานในหน้าท่ี เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการต่าง ๆ  ตามท่ีได้รับแต่งตัง้ให้คําปรึกษาและเสนอความคิดต่อนายกองค์การบริหารส่วน

จงัหวัด หรือคณะกรรมการต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวข้องในปัญหาต่างๆ เกี่ยวกบังานขององค์การบริหารส่วนจงัหวัด 

ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานและบุคคลท่ี  เกี่ยวข้อง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วน

จงัหวัด และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

      - มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกับริหารงานองค์การบริหารส่วนจงัหวัด 7 ข้อ 1  

และ 

 1. ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งปลดัองค์การบริหารส่วนจงัหวัดระดบั 8 หรือ 

ท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 
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  2. ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่ารองปลดัองค์การบริหาร 

ส่วนจงัหวัดระดบั 8 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4  ปี  และดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่ง

และปฏิบติัหน้าท่ีในตําแหน่งปลดัองค์การบริหารส่วนจงัหวัดในระดบั 8 มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  

  3. ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่ารองปลดัองค์การบริหาร 

ส่วนจงัหวัดระดบั 8 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 5  ปี โดยต้องผ่านการศึกษาอบรมหลกัสูตร 

นกับริหารงานท้องถิ่นระดบัสูง (นบสท.) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือหลกัสูตรนกับริหาร

ระดบัสูงท่ี ก.จ. รับรอง   

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันกับริหารงานองค์การบริหารส่วนจงัหวัด 8 

แล้วจะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายการบริหารราชการของรัฐบาล องค์การบริหารส่วน 

จงัหวัด ปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคมของประเทศ 

2. มีความรู้ความเข้าใจในหลกัและวิธีปฏิบติัเกี่ยวกบัการบริหารงาน การควบคุมการ  

เบกิจ่ายเงินของแผ่นดิน กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัท่ีเกี่ยวข้องกบังานในหน้าท่ี 

3. มีความรู้ความสามารถในการวางแผนนโยบาย วางแผนงาน จดัระบบงาน อํานวยการ  

วินิจฉยัสัง่การ ประสานงาน ปกครองบงัคบับญัชา และให้คําแนะนําแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกี่ยวกบังานใน

หน้าท่ี 
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