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มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 
สายงาน                       นักบริหารงานองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
  สำยงำนนีค้รอบคลมุถึงต ำแหน่งต่ำง ๆ ที่ปฏิบติังำนประจ ำขององคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล 
ในฐำนะปลดัองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล  และรองปลดัองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล  ซึ่งมีลักษณะงำนเก่ียวกบั 
กำรปฏิบติัตำมนโยบำยของแผนงำนที่สภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลเป็นผูก้  ำหนด  ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมำย  
นโยบำยของรฐับำล  และแผนพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ  ใหค้ ำปรกึษำ  และเสนอควำมเห็น 
ต่อคณะกรรมกำร  หรือคณะกรรมกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนภำยในหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบ ปกครองบงัคบั
บญัชำพนกังำนส่วนต ำบลและลกูจำ้งในองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลนัน้ ๆ  และกำรบริหำรงำนบุคคลของ อบต.
ทัง้หมด  รบัผิดชอบงำนประจ ำทั่วไปขององคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลทัง้หมด  ปฏิบติังำนเก่ียวกบักำรพิจำรณำ  
ท ำควำมเห็น  สรุปรำยงำน  เสนอแนะ  และด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรอนญุำตต่ำง ๆ  ที่เป็นอ ำนำจหนำ้ที่ของ
องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล  กำรจดัตัง้  ยุบหรือเปลี่ยนแปลงเขตองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล  กำรป้องกนัและระงบั
อคัคีภยั  กำรพฒันำสง่เสรมิอำชีพ  กำรทะเบียน  กำรศกึษำ  กำรเลือกตัง้  งำนเลขำนุกำรสภำองคก์ำรบรหิำร
สว่นต ำบลและปฏิบติัหนำ้ที่อ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 
 

ชื่อและระดับของต าแหน่ง 
      ต ำแหน่งในสำยงำนนีม้ีชื่อและระดบัของต ำแหน่งดงันี ้ คือ 
    นกับรหิำรงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 6   ระดบั 6     ต ำแหน่งประเภทบรหิำร 
    นกับรหิำรงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 7   ระดบั 7     ต ำแหน่งประเภทบรหิำร 
    นกับรหิำรงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 8   ระดบั 8     ต ำแหน่งประเภทบรหิำรระดบักลำง 
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ชื่อต าแหน่ง            นักบริหารงานองคก์ารบริหารส่วนต าบล 6 
 

ต าแหน่งประเภท  บริหาร 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบติังำนในฐำนะปลดัองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล หรือรองปลดัองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล        
ซึ่งมีหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบควำมยำกและคณุภำพของงำนสงู   รบัผิดชอบงำนกำรบริหำรงำนองคก์ำรบรหิำร
สว่นต ำบล  โดยควบคมุหน่วยงำนหลำยหน่วยงำนและปกครองผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชำจ ำนวนมำกพอสมควร  
และปฏิบติัหนำ้ที่อ่ืนตำมที่ไดร้บัมอบหมำย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
ในฐำนะปลดัองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล  หรือรองปลดัองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล  ท ำหนำ้ที่ 

พิจำรณำท ำควำมเห็น  สรุปรำยงำนเสนอแนะและด ำเนินงำนตำมกฎหมำยและระเบียบค ำสั่งที่ตอ้งใช้ 
ควำมช ำนำญเก่ียวกบักำรบริหำรงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล   โดยปฏิบติัหนำ้ที่อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือ 
หลำยอย่ำง  เช่น กำรอนญุำต  กำรอนมุติั  กำรดแูลผลประโยชนข์อง อบต. กำรประกอบกำรคำ้ซึ่งเป็นที่รงัเกียจ
หรืออำจเป็นอนัตรำยแก่สขุภำพ  และหนำ้ที่อ่ืนตำม พ.ร.บ.สำธำรณสขุ  กำรรกัษำควำมสงบเรียบรอ้ยของ
ประชำชน  จดัใหม้ีและบ ำรุงทำงบกและทำงน ำ้  รกัษำควำมสะอำดของถนนหรือทำงเดินและที่สำธำรณะ   
รวมทัง้กำรก ำจดัมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู  ป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ  จดัใหม้ีเครื่องมือเครื่องใชใ้นกำรดบัเพลิง
ใหร้ำษฎรไดร้บักำรศกึษำอบรม  จดัใหม้ีน ำ้สะอำด  หรือกำรประปำ  จดัใหม้ีโรงฆ่ำสตัวจ์ดัใหม้ีสสุำน 
ฌำปนสถำน  บ ำรุงและสง่เสรมิกำรท ำมำหำกินของรำษฎร  จดัใหม้ีและบ ำรุงสถำนที่ท ำกำรพิทกัษร์กัษำ 
คนเจ็บไข ้ จดัใหม้ีและบ ำรุงกำรไฟฟ้ำหรือแสงสว่ำงโดยวิธีอ่ืน  จดัใหม้ีและบ ำรุงทำงระบำยน ำ้  เทศพำณิชย ์ 
จดัใหม้ีและบ ำรุงสว้มสำธำรณะ  จดัใหม้ีและบ ำรุงสงเครำะหม์ำรดำและเด็ก  จดัใหม้ีและบ ำรุงโรงพยำบำล  
จดัใหม้ีกำรสำธำรณูปกำร  จดัใหม้ีกำรจดัท ำกิจกำรซึ่งจ ำเป็นเพื่อกำรสำธำรณสขุจดัตัง้และบ ำรุงโรงเรียน 
อำชีวศกึษำ  จดัใหม้ีและบ ำรุงสถำนที่ส  ำหรบักำรกีฬำและพลศกึษำ  จดัใหม้ีและบ ำรุงสวนสำธำรณะ   
สวนสตัว ์ และสถำนที่พกัผ่อนหย่อนใจ  ปรบัปรุงแหลง่เสื่อมโทรม  และรกัษำควำมเรียบรอ้ยของทอ้งถิ่น   
กิจกำรอย่ำงอื่นซึ่งจ ำเป็นเพื่อกำรสำธำรณสขุ  และหนำ้ที่อ่ืน ๆ ซึ่งมีค ำสั่งกระทรวงมหำดไทย  หรือกฎหมำย
บญัญัติใหเ้ป็นหนำ้ที่ขององคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล  เช่น  กำรเลือกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล  
เลขำนกุำรสภำองคก์ำรบริหำรสว่น กำรจดักำรใหค้วำมสะดวก  และรกัษำควำมสงบเรียบรอ้ยในกำรเลือกตัง้
ของแต่ละหน่วยเลือกตัง้ที่อยู่ในทอ้งที่  กำรจดักำรใหค้วำมสะดวก  และรกัษำควำมสงบเรียบรอ้ยในกำร 
เลือกตัง้  กำรขออนมุติัจำ้งลกูจำ้ง  และคนงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล  กำรขออนมุติัเลื่อนขัน้เงินเดือน 
ลกูจำ้งคนงำน  และพนกังำนสว่นต ำบลประจ ำปี  กำรขออนมุติัใชจ้่ำยเงินสะสมขององคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล   

 
/ เป็นกรรมกำร… 



ก.อบต.ก ำหนดเม่ือวนัที่  21  มิถนุำยน  2545  แกไ้ขเพ่ิมเติมตำมมติ ก.อบต. ครัง้ที่  9/2546  เม่ือวนัที่  30  ตลุำคม  2546  
ครัง้ที่ 1/2550 เม่ือวนัที่ 29 มกรำคม 2550 และครัง้ที่ 2/2550 เม่ือวนัที่ 26 กุมภำพนัธ ์2550 

- 2 - 
 
เป็นกรรมกำรสอบคัดเลือกบุคคลเขำ้บรรจุเป็นพนักงำนส่วนต ำบลที่  ก .อบต. จังหวัดแต่งตัง้   เป็นกรรมกำร
สอบสวนพนักงำนส่วนต ำบลผูถู้กกล่ำวหำกระท ำผิดวินัย   เป็นเจำ้หนำ้ที่งบประมำณ  เป็นเจำ้หนำ้ที่เก่ียวกับ
กำรศึกษำ  เป็นเจ้ำหน้ำที่ เก่ียวกับกำรควบคุมโรคระบำดสัตว์   เป็นกรรมกำรควบคุมรกัษำทรพัย์สินของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  เป็นผู้เก็บรกัษำเอกสำรส ำคัญขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  เป็นผูร้บัผิดชอบ
เก่ียวกับกำรเงินทั่วไปขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ตรวจฎีกำเบิกจ่ำยเงิน  ลงนำมถอนเงินจำกธนำคำร
พำณิชย ์ ธนำคำรออมสิน  คลงัจงัหวดั   เป็นกรรมกำรรกัษำเงินขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  เป็นพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ประเมินภำษีโรงเรือน  เป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ประเมินภำษีบ ำรุงท้องที่  เ ป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ประเมินภำษีป้ำย  เป็นพนักงำนเจำ้หน้ำที่ควบคุมกำรฆ่ำและออกใบอำชญำบัตรกำรฆ่ำและกำรจ ำหน่ำย
เนือ้สตัว ์ เป็นเจำ้หนำ้ที่ดบัเพลิง  เป็นเจำ้หนำ้ที่พสัด ุ เป็นเจำ้หนำ้ที่จดัท ำรำยงำนประจ ำปี  เป็นกรรมกำรตรวจ
รบัวสัดแุละกรรมกำรควบคมุกำรก่อสรำ้ง  เป็นกรรมกำรตรวจสภำพอำคำร  เป็นกรรมกำรควบคมุกำรรบัสง่เงิน  
เป็นกรรมกำรอ ำนวยกำรศึกษำ  เป็นกรรมกำรประชำสมัพันธ ์ เป็นกรรมกำรจดังำนประจ ำปี อนัเป็นประเพณี
ทอ้งถิ่น  หรืองำนรำชพิธี  งำนรฐัพิธี  เป็นกรรมกำรช่วยเหลือและบรรเทำทุกขป์ระชำชนในทอ้งถิ่น ในกรณีเกิด
ภยัธรรมชำติและสำธำรณภยัต่ำง ๆ  เป็นตน้  ฝึกอบรมและใหค้ ำแนะน ำปรกึษำในกำรปฏิบติังำนแก่เจำ้หนำ้ที่
ระดับรองลงมำ   ตอบปัญหำชีแ้จงต่ำง ๆ  เก่ียวกับงำนในหน้ำที่  เขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ตำมที่
ไดร้บัแต่งตัง้   เขำ้ร่วมประชุมในกำรก ำหนดนโยบำยและแผนงำนของส่วนรำชกำรที่ สงักดัและปฏิบติัหนำ้ที่อ่ืน
ที่เก่ียวขอ้งในฐำนะหวัหนำ้หน่วยงำน  นอกจำกปฏิบติังำนดงักลำ่วขำ้งตน้แลว้ ยงัท ำหนำ้ที่ก ำหนดนโยบำยกำร
ปฏิบัติงำน  พิจำรณำวำงอัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่และงบประมำณของงำนที่รบัผิดชอบ  ติดต่อประสำนงำน
วำงแผนมอบหมำยงำน  วินิจฉัยสั่ งกำร  ควบคุมตรวจสอบให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ปรับปรุงแก้ไขติดตำม
ประเมินผลและแกปั้ญหำขอ้ขดัขอ้งในกำรปฏิบติังำนที่รบัผิดชอบดว้ย 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. ไดร้บัปรญิญำตรี หรือเทียบไดไ้ม่ต ่ำกว่ำนีท้ำงรฐัศำสตร ์กำรปกครอง รฐัประศำสนศำสตร  ์

 กำรบรหิำรรฐักิจ กฎหมำย หรือทำงอ่ืนที่ ก.อบต.ก ำหนดว่ำใชเ้ป็นคณุสมบติัเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งนีไ้ด ้ และ 
             2. ไดด้ ำรงต ำแหน่งในระดบั 6 หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ำ โดยจะตอ้งปฏิบติังำนที่เก่ียวขอ้งกบั
งำนทอ้งถิ่นหรืองำนอ่ืนที่เก่ียวขอ้งมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี หรือเคยด ำรงต ำแหน่งปลดัองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 
ระดบั 6 (เจำ้หนำ้ที่บรหิำรงำนทั่วไป 6) หรือรองปลดัองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล ระดบั 6 (เจำ้หนำ้ที่บรหิำรงำน-
ทั่วไป 6) 
 

/ ความรู้…… 
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ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 

           1. มีควำมรูท้ั่วไปเก่ียวกบัเหตกุำรณปั์จจบุนัในดำ้นกำรเมือง  เศรษฐกิจและสงัคม   โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งของประเทศไทย 

           2. มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำ  หำขอ้มลู วิเครำะหปั์ญหำและสรุปเหตผุล 
           3. มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำนและจดัระบบงำน 
           4. มีควำมสำมำรถในกำรรเิริ่มปรบัปรุงนโยบำยและแผนงำน 
           5. มีควำมรูค้วำมเขำ้ใจนโยบำยและแผนงำนดำ้นต่ำงๆของสว่นรำชกำรที่สงักดั 
           6. มีควำมสำมำรถในกำรจดัท ำแผนงำน  ควบคมุตรวจสอบ ใหค้ ำปรกึษำแนะน ำและ 

เสนอแนะวิธีกำรแกไ้ขปรบัปรุงกำรปฏิบติังำนที่อยู่ในควำมรบัผิดชอบ 
           7. มีควำมสำมำรถในกำรปกครองบงัคบับญัชำ 
           8. มีควำมสำมำรถในกำรติดต่อประสำนงำน 
           9. มีควำมรูค้วำมเขำ้ใจในหลกักำรบรหิำรงำนบุคคล 
          10. มีควำมรูท้ั่วไปเก่ียวกบัแผนพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 

11. มีควำมรูค้วำมสำมำรถในกำรใชง้ำนคอมพิวเตอร ์
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ชื่อต าแหน่ง            นักบริหารงานองคก์ารบริหารส่วนต าบล 7 
 

ต าแหน่งประเภท  บริหาร 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบติัหนำ้ที่ปลดัองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล หรือรองปลดัองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล   
ซึ่งมีหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบควำมยำกและคณุภำพของงำนสงูมำก  รบัผิดชอบงำนบริหำรทั่วไป  กำรบรหิำรงำน
องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล  โดยควบคมุหน่วยงำนหลำยหน่วย  และปกครองผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชำจ ำนวนมำก   
และปฏิบติัหนำ้ที่อ่ืนตำมที่ไดร้บัมอบหมำย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
ในฐำนะปลดัองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล  รองปลดัองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล  ท ำหนำ้ที่ 

พิจำรณำท ำควำมเห็น   สรุปรำยงำนเสนอแนะและด ำเนินงำนตำมกฎหมำยและระเบียบค ำสั่งที่ตอ้งใชค้วำม
ช ำนำญเก่ียวกบักำรบริหำรงำนองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล   โดยปฏิบติัหนำ้ที่อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง  
เช่น  กำรอนุญำต  กำรอนุมัติ  กำรดูแลผลประโยชนข์อง อบต. กำรประกอบกำรคำ้ซึ่งเป็นที่รงัเกียจหรืออำจ
เป็นอันตรำยแก่สุขภำพ  และหนำ้ที่อ่ืนตำม พ.ร.บ.สำธำรณสุข  กำรรกัษำควำมสงบเรียบรอ้ยของประชำชน  
จัดใหม้ีและบ ำรุงทำงบกและทำงน ำ้  รกัษำควำมสะอำดของถนนหรือทำงเดินและที่สำธำรณะ  รวมทั้งกำร
ก ำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ป้องกันและระงับโรคติดต่อ  จัดใหม้ีเครื่องมือเครื่องใชใ้นกำรดับเพลิงใหร้ำษฎร
ไดร้บักำรศึกษำอบรม  จดัใหม้ีน ำ้สะอำด  หรือกำรประปำ  จดัใหม้ีโรงฆ่ำสตัวจ์ดัใหม้ีสสุำนฌำปนสถำน  บ ำรุง
และส่งเสริมกำรท ำมำหำกินของรำษฎร  จัดใหม้ีและบ ำรุงสถำนที่ท ำกำรพิทักษ์รกัษำคนเจ็บไข ้ จัดใหม้ีและ
บ ำรุงกำรไฟฟ้ำหรือแสงสว่ำงโดยวิธีอ่ืน  จัดใหม้ีและบ ำรุงทำงระบำยน ำ้  เทศพำณิชย ์ จัดใหม้ีและบ ำรุงสว้ม
สำธำรณะ  จัดให้มีและบ ำรุงสงเครำะห์มำรดำและเด็ก  จัดให้มีและบ ำรุงโรงพยำบำล  จัดให้มีกำร
สำธำรณูปกำร  จัดให้มีกำรจัดท ำกิจกำรซึ่งจ ำเป็นเพื่อกำรสำธำรณสุขจัดตั้งและบ ำรุงโรงเรียนอำชีวศึกษำ   
จดัใหม้ีและบ ำรุงสถำนที่ส  ำหรบักำรกีฬำและพลศกึษำ จดัใหม้ีและบ ำรุงสวนสำธำรณะ  สวนสตัว ์ และสถำนที่
พักผ่อนหย่อนใจ  ปรบัปรุงแหล่งเสื่อมโทรม  และรกัษำควำมเรียบรอ้ยของทอ้งถิ่น  กิจกำรอย่ำงอ่ืนซึ่งจ ำเป็น
เพื่อกำรสำธำรณสุข  และหน้ำที่อ่ืน ๆ ซึ่งมีค ำสั่งกระทรวงมหำดไทย  หรือกฎหมำยบัญญัติใหเ้ป็นหน้ำที่ของ
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  เช่น  กำรเลือกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  เลขำนุกำรสภำองคก์ำร
บรหิำรส่วน กำรจดักำรใหค้วำมสะดวก  และรกัษำควำมสงบเรียบรอ้ยในกำรเลือกตัง้ของแต่ละหน่วยเลือกตัง้ที่
อยู่ในท้องที่  กำรจัดกำรให้ควำมสะดวก  และรกัษำควำมสงบเรียบรอ้ยในกำรเลือกตั้ง  กำรขออนุมัติจำ้ง
ลูกจำ้ง  และคนงำนองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  กำรขออนุมัติเลื่อนขัน้เงินเดือนลูกจำ้งคนงำน  และพนักงำน
สว่นต ำบลประจ ำปี กำรขออนมุติัใชจ้่ำยเงินสะสมขององคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล เป็นกรรมกำรสอบแข่งขนับุคคล 
 

/เขำ้บรรจุ….. 
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เขำ้บรรจุเป็นพนักงำนส่วนต ำบลที่  ก.อบต. จังหวัดแต่งตั้งเป็นกรรมกำรสอบสวนพนักงำนส่วนต ำบลผูถู้ก
กล่ำวหำกระท ำผิดวินัย   เป็นเจำ้หนำ้ที่งบประมำณ  เป็นเจำ้หนำ้ที่เก่ียวกบักำรศึกษำ  เป็นเจำ้หนำ้ที่เก่ียวกับ
กำรควบคุมโรคระบำดสัตว ์  เป็นกรรมกำรควบคุมรกัษำทรพัยส์ินขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  เป็นผูเ้ก็บ
รกัษำเอกสำรส ำคญัขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  เป็นผูร้บัผิดชอบเก่ียวกบักำรเงินทั่วไปขององคก์ำรบริหำร
ส่วนต ำบล  ตรวจฎีกำเบิกจ่ำยเงิน  ลงนำมถอนเงินจำกธนำคำรพำณิชย ์ ธนำคำรออมสิน  คลงัจงัหวดั   เป็น
กรรมกำรรกัษำเงินขององคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล    เป็นพนกังำนเจำ้หนำ้ที่ประเมินภำษีโรงเรือน   เป็นพนกังำน
เจำ้หนำ้ที่ประเมินภำษีบ ำรุงทอ้งที่  เป็นพนักงำนเจำ้หนำ้ที่ประเมินภำษีป้ำย  เป็นพนกังำนเจำ้หนำ้ที่ควบคุม
กำรฆ่ำและออกใบอำชญำบัตรกำรฆ่ำและกำรจ ำหน่ำยเนือ้สตัว ์เป็นเจำ้หน้ำที่ดับเพลิง  เป็นเจำ้หน้ำที่พัสด ุ 
เป็นเจ้ำหน้ำที่จัดท ำรำยงำนประจ ำปี  เป็นกรรมกำรตรวจรบัวัสดุและกรรมกำรควบคุม กำรก่อสรำ้ง  เป็น
กรรมกำรตรวจสภำพอำคำร  เป็นกรรมกำรควบคุมกำรรับส่งเงิน  เป็นกรรมกำรอ ำนวยกำรศึกษำ  เป็น
กรรมกำรประชำสมัพันธ์  เป็นกรรมกำรจดังำนประจ ำปี  อันเป็นประเพณีทอ้งถิ่น หรืองำนรำชพิธี  งำนรฐัพิธี  
เป็นกรรมกำรช่วยเหลือและบรรเทำทุกขป์ระชำชนในทอ้งถิ่นในกรณีเกิดภัยธรรมชำติและสำธำรณภัยต่ำง ๆ  
เป็นตน้  ฝึกอบรมและใหค้ ำแนะน ำปรกึษำในกำรปฏิบติังำนแก่เจำ้หน้ำที่ระดับรองลงมำ   ตอบปัญหำชีแ้จง
ต่ำง ๆ  เก่ียวกบังำนในหนำ้ที่   เขำ้รว่มประชุมคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ตำมที่ไดร้บัแต่งตัง้   เขำ้ร่วมประชุมในกำร
ก ำหนดนโยบำยและแผนงำนของสว่นรำชกำรที่สงักดัและปฏิบติัหนำ้ที่อ่ืนที่เก่ียวขอ้งในฐำนะหวัหนำ้หน่วยงำน  
นอกจำกปฏิบติังำนดงักล่ำวขำ้งตน้แลว้  ยงัท ำหนำ้ที่ก ำหนดนโยบำยกำรปฏิบติังำน  พิจำรณำวำงอตัรำก ำลงั
เจำ้หน้ำที่และงบประมำณของงำนที่รบัผิดชอบ  ติดต่อประสำนงำนวำงแผนมอบหมำยงำน  วินิจฉัยสั่งกำร  
ควบคุมตรวจสอบให้ค ำปรึกษำแนะน ำ   ปรบัปรุงแก้ไขติดตำมประเมินผลและแก้ปัญหำข้อขัดข้องในกำร
ปฏิบติังำนที่รบัผิดชอบดว้ย 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในฐานะปลัด อบต. 7 

                    -  มีคณุสมบติัเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งนกับรหิำรงำน อบต. 6 ขอ้ 1  และ 
                         (1)  ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งรองปลดั อบต. 7 (นกับรหิำรงำน อบต.7  
หรือเจำ้หนำ้ที่บริหำรงำนทั่วไป 7)  หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่ำมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี  โดยจะตอ้งปฏิบติัรำชกำร
เก่ียวกบังำนบริหำรงำน อบต.  หรืองำนอื่นที่เก่ียวขอ้งมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี  หรือ 
                         (2)  ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งไม่ต ่ำกว่ำปลดั อบต. 6  หรือรองปลดั อบต. 6 
(นกับรหิำรงำน อบต. หรือเจำ้หนำ้ที่บรหิำรงำนทั่วไป 6)  หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่ำมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 4 ปี  
โดยจะตอ้งปฏิบติัรำชกำรเก่ียวกบังำนบรหิำรงำน อบต.  หรืองำนอ่ืนที่เก่ียวขอ้งมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี 

/ก ำหนดเวลำ 4 ปี...... 
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ก ำหนดเวลำ 4 ปี ใหล้ดเป็น 3 ปี ส ำหรบัผูไ้ดร้บัปรญิญำโท หรือเทียบไดไ้ม่ต ่ำกว่ำนีท้ำงรฐัศำสตร ์ กำรปกครอง  
รฐัประศำสนศำสตร ์ กำรบริหำรรฐักิจ  กฎหมำยหรือทำงอื่นที่ ก.อบต.ก ำหนดว่ำใชเ้ป็นคณุสมบติัเฉพำะ
ส ำหรบัต ำแหน่งนีไ้ด ้ 
 

2. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในฐานะรองปลัด อบต. 7  
                     - มีคณุสมบติัเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งนกับรหิำรงำน อบต.6 ขอ้ 1  และ 

       (1)  ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งปลดั อบต. 6 หรือรองปลดั อบต.6     
(นกับรหิำรงำน อบต.6  หรือเจำ้หนำ้ที่บรหิำรงำนทั่วไป 6)  หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่ำมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี  
โดยจะตอ้งปฏิบติัรำชกำรเก่ียวกบังำนบรหิำรงำน อบต.  หรืองำนอ่ืนที่เก่ียวขอ้งมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี  หรือ 

       (2)  ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งหวัหนำ้ส ำนกัปลดั อบต. 7 (นกับรหิำรงำน- 
ทั่วไป 7)  หรือต ำแหน่งผูอ้  ำนวยกำรกองระดบั 7 หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่ำมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี  โดยจะตอ้ง
ปฏิบติัรำชกำรเก่ียวกบังำนบรหิำรงำน อบต.  หรืองำนอื่นที่เก่ียวขอ้งมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี 
 

ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 
  นอกจำกจะมีควำมรูค้วำมสำมำรถเช่นเดียวกบันกับรหิำรงำนองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล  6  
แลว้  จะตอ้งมีควำมรูค้วำมเขำ้ใจในนโยบำยกำรบรหิำรงำนของรฐับำล  และปัญหำดำ้นกำรเมือง  เศรษฐกิจและสงัคม 
ของประเทศ 
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ชื่อต าแหน่ง         นักบริหารงานองคก์ารบริหารส่วนต าบล 8 
 

ต าแหน่งประเภท  บริหารระดับกลาง 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  บรหิำรงำนในฐำนะปลดัองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล หรือรองปลดัองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 
ซึ่งมีหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบควำมยำกและคณุภำพของงำนสงูมำกเป็นพิเศษ  รบัผิดชอบกำรบรหิำรงำน 
องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล  โดยควบคมุหน่วยงำนหลำยหน่วย  และปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชำเป็นจ ำนวนมำก
พอสมควร  และปฏิบติัหนำ้ที่อ่ืนตำมที่ไดร้บัมอบหมำย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
                  ในฐำนะปลดัองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล  ท ำหนำ้ที่พิจำรณำท ำควำมเห็น  สรุปรำยงำน
เสนอแนะและด ำเนินงำนตำมกฎหมำยและระเบียบค ำสั่งที่ตอ้งใชค้วำมช ำนำญเก่ียวกบักำรบรหิำรงำน
องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล   โดยปฏิบติัหนำ้ที่อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง  เช่นกำรอนญุำต  กำรอนมุติั  
กำรดแูลผลประโยชนข์อง อบต. กำรประกอบกำรคำ้ซึ่งเป็นที่รงัเกียจหรืออำจเป็นอนัตรำยแก่สขุภำพ  และ
หนำ้ที่อ่ืนตำม พ.ร.บ.สำธำรณสขุ  กำรรกัษำควำมสงบเรียบรอ้ยของประชำชน  จดัใหม้ีและบ ำรุงทำงบกและ
ทำงน ำ้ รกัษำควำมสะอำดของถนนหรือทำงเดินและที่สำธำรณะ  รวมทัง้กำรก ำจดัมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู  
ปอ้งกนัและระงบัโรคติดต่อ  จดัใหม้ีเครื่องมือเครื่องใชใ้นกำรดบัเพลิงใหร้ำษฎรไดร้บักำรศึกษำอบรม  จดัใหม้ี
น ำ้สะอำด   หรือกำรประปำ  จดัใหม้ีโรงฆ่ำสตัวจ์ดัใหม้ีสสุำนฌำปนสถำน  บ ำรุงและสง่เสรมิกำรท ำมำหำกิน
ของรำษฎร  จดัใหม้ีและบ ำรุงสถำนที่ท ำกำรพิทกัษร์กัษำคนเจ็บไข ้ จดัใหม้ีและบ ำรุงกำรไฟฟ้ำหรือแสงสว่ำง
โดยวิธีอ่ืน  จดัใหม้ีและบ ำรุงทำงระบำยน ำ้  เทศพำณิชย ์ จดัใหม้ีและบ ำรุงสว้มสำธำรณะ  จดัใหม้ีและบ ำรุง
สงเครำะหม์ำรดำและเด็ก  จดัใหม้ีและบ ำรุงโรงพยำบำล  จดัใหม้ีกำรสำธำรณูปกำร  จดัใหม้ีกำรจดัท ำกิจกำร
ซึ่งจ ำเป็นเพื่อกำรสำธำรณสขุจดัตัง้และบ ำรุงโรงเรียนอำชีวศกึษำ  จดัใหม้ีและบ ำรุงสถำนที่ส  ำหรบักำรกีฬำ
และพลศกึษำ  จดัใหม้ีและบ ำรุงสวนสำธำรณะ  สวนสตัว ์ และสถำนที่พกัผ่อนหย่อนใจ  ปรบัปรุงแหลง่เสื่อม
โทรม  และรกัษำควำมเรียบรอ้ยของทอ้งถิ่น  กิจกำรอย่ำงอ่ืนซึ่งจ ำเป็นเพื่อกำรสำธำรณสขุ  และหนำ้ที่อ่ืน ๆ  
ซึ่งมีค ำสั่งกระทรวงมหำดไทย  หรือกฎหมำยบญัญัติใหเ้ป็นหนำ้ที่ขององคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล  เช่น กำร
เลือกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล  เลขำนกุำรสภำองคก์ำรบริหำรสว่น กำรจดักำรใหค้วำมสะดวก   
และรกัษำควำมสงบเรียบรอ้ยในกำรเลือกตัง้ของแต่ละหน่วยเลือกตัง้ที่อยู่ในทอ้งที่ กำรจดักำรใหค้วำมสะดวก  
และรกัษำควำมสงบเรียบรอ้ยในกำรเลือกตัง้  กำรขออนุมติัจำ้งลกูจำ้ง  และคนงำนองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล  
กำรขออนมุติัเลื่อนขัน้เงินเดือนลกูจำ้งคนงำน  และพนกังำนสว่นต ำบลประจ ำปี  กำรขออนมุติัใชจ้่ำยเงินสะสม
ขององคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล เป็นกรรมกำรสอบคดัเลือกบคุคลเขำ้บรรจเุป็นพนกังำนสว่นต ำบลตำมที่   
 

/ ก.อบต.……. 
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ก.อบต.จงัหวดั แต่งตัง้เป็นกรรมกำรสอบสวนพนกังำนสว่นต ำบลผูถ้กูกลำ่วหำกระท ำผิดวินยั  เป็นเจำ้หนำ้ที่ 
งบประมำณ  เป็นเจำ้หนำ้ที่เก่ียวกบักำรศกึษำ  เป็นเจำ้หนำ้ที่เก่ียวกบักำรควบคมุโรคระบำดสตัว ์  
เป็นกรรมกำรควบคมุรกัษำทรพัยส์ินขององคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล  เป็นผูเ้ก็บรกัษำเอกสำรส ำคญัของ 
องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล  เป็นผูร้บัผิดชอบเก่ียวกบักำรเงินทั่วไปขององคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล  ตรวจฎีกำ 
เบิกจ่ำยเงิน  ลงนำมถอนเงินจำกธนำคำรพำณิชย ์ ธนำคำรออมสิน  คลงัจงัหวดั  เป็นกรรมกำรรกัษำเงิน 
ขององคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล  เป็นพนกังำนเจำ้หนำ้ที่ประเมินภำษีโรงเรือน  เป็นพนกังำนเจำ้หนำ้ที่ประเมิน
ภำษีบ ำรุงทอ้งที่  เป็นพนกังำนเจำ้หนำ้ที่ประเมินภำษีป้ำย  เป็นพนกังำนเจำ้หนำ้ที่ควบคมุกำรฆ่ำและออก 
ใบอำชญำบตัรกำรฆ่ำและกำรจ ำหน่ำยเนือ้สตัว ์ เป็นเจำ้หนำ้ที่ดบัเพลิง  เป็นเจำ้หนำ้ที่พสัด ุ เป็นเจำ้หนำ้ที่ 
จดัท ำรำยงำนประจ ำปี  เป็นกรรมกำรตรวจรบัวสัดแุละกรรมกำรควบคมุกำรก่อสรำ้ง  เป็นกรรมกำรตรวจสภำพ
อำคำร  เป็นกรรมกำรควบคมุกำรรบัส่งเงิน  เป็นกรรมกำรอ ำนวยกำรศกึษำ  เป็นกรรมกำรประชำสมัพนัธ ์  
เป็นกรรมกำรจดังำนประจ ำปี  อนัเป็นประเพณีทอ้งถิ่น  หรืองำนรำชพิธี  งำนรฐัพิธี  เป็นกรรมกำรช่วยเหลือ 
และบรรเทำทุกขป์ระชำชนในทอ้งถิ่นในกรณีเกิดภยัธรรมชำติและสำธำรณภยัต่ำง ๆ  เป็นตน้  ฝึกอบรม 
และใหค้ ำแนะน ำปรกึษำในกำรปฏิบติังำนแก่เจำ้หนำ้ที่ระดบัรองลงมำ  ตอบปัญหำชีแ้จงต่ำง ๆ เก่ียวกบังำน 
ในหนำ้ที่  เขำ้รว่มประชมุคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ตำมที่ไดร้บัแต่งตัง้   เขำ้รว่มประชมุในกำรก ำหนดนโยบำย 
และแผนงำนของสว่นรำชกำรที่สงักดัและปฏิบติัหนำ้ที่อ่ืนที่เก่ียวขอ้งในฐำนะหัวหนำ้หน่วยงำน นอกจำก
ปฏิบติังำนดงักลำ่วขำ้งตน้แลว้  ยงัท ำหนำ้ที่ก ำหนดนโยบำยกำรปฏิบติังำน  พิจำรณำวำงอตัรำก ำลงัเจำ้หนำ้ที่ 
และงบประมำณของงำนที่รบัผิดชอบ  ติดต่อประสำนงำนวำงแผนมอบหมำยงำน  วินิจฉยัสั่งกำร  ควบคมุ
ตรวจสอบใหค้ ำปรกึษำแนะน ำ  ปรบัปรุงแกไ้ขติดตำมประเมินผลและแกปั้ญหำขอ้ขดัขอ้งในกำรปฏิบติังำน 
ที่รบัผิดชอบดว้ย 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในฐานะปลัด อบต. 8  

 - มีคณุสมบติัเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งนกับรหิำรงำน อบต.6 ขอ้ 1 และ 
 (1) ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งรองปลดั อบต. 8 (นกับรหิำรงำน อบต.8)   
หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่ำมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี  โดยจะตอ้งปฏิบติัรำชกำรเก่ียวกบังำนบรหิำรงำน อบต.   
หรืองำนอ่ืนที่เก่ียวขอ้งมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี  หรือ 
 (2) ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งไม่ต ่ำกว่ำปลดั อบต. 7 (นกับรหิำรงำน อบต. 7 
หรือเจำ้หนำ้ที่บริหำรงำนทั่วไป 7)  หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่ำมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 4 ปี  โดยจะตอ้งปฏิบติัรำชกำร
เก่ียวกบังำนบริหำรงำน อบต. หรืองำนอ่ืนที่เก่ียวขอ้งมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ  1  ปี  ก ำหนดเวลำ 4 ปี ใหล้ดเป็น 3 ปี 

/ส  ำหรบัผูไ้ดร้บั..... 
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ส ำหรบัผูไ้ดร้บัปรญิญำโท หรือเทียบไดไ้ม่ต ่ำกว่ำนีท้ำงรฐัศำสตร ์ กำรปกครอง  รฐัประศำสนศำสตร ์  
กำรบริหำรรฐักิจ  กฎหมำยหรือทำงอื่นที่ ก.อบต.ก ำหนดว่ำใชเ้ป็นคณุสมบติัเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งนีไ้ด ้
 

2. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในฐานะรองปลัด อบต. 8  
 - มีคณุสมบติัเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งนกับรหิำรงำน อบต.6 ขอ้ 1 และ 
 (1) ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งปลดั อบต. 7 (นกับรหิำรงำน อบต.7 หรือ
เจำ้หนำ้ที่บรหิำรงำนทั่วไป 7) หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่ำมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี  โดยจะตอ้งปฏิบติัรำชกำร
เก่ียวกบังำนบริหำรงำน อบต.  หรืองำนอื่นที่เก่ียวขอ้งมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี  หรือ 
 (2) ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งไม่ต ่ำกว่ำรองปลดั อบต. 7 (นกับริหำรงำน อบต. 7 
หรือเจำ้หนำ้ที่บริหำรงำนทั่วไป 7)  หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่ำมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 4 ปี  โดยจะตอ้งปฏิบติัรำชกำร
เก่ียวกบังำนบริหำรงำน อบต. หรืองำนอ่ืนที่เก่ียวขอ้งมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ  1  ปี  ก ำหนดเวลำ 4 ปี ใหล้ด 
เป็น 3 ปี ส  ำหรบัผูไ้ดร้บัปรญิญำโท หรือเทียบไดไ้ม่ต ่ำกว่ำนีท้ำงรฐัศำสตร ์ กำรปกครอง  รฐัประศำสนศำสตร ์ 
กำรบริหำรรฐักิจ  กฎหมำยหรือทำงอื่นที่ ก.อบต. ก ำหนดว่ำใชเ้ป็นคณุสมบติัเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งนีไ้ด ้หรือ 

                     (3)  ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งหวัหนำ้ส ำนกัปลดัเทศบำล 8  (นกับรหิำรงำน
ทั่วไป 8)  หรือต ำแหน่งผูอ้  ำนวยกำรกอง ระดบั 8  หรือที่ ก.ท. เทียบเท่ำมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี  โดยจะตอ้ง
ปฏิบติัรำชกำรเก่ียวกบังำนบรหิำรงำน อบต.  หรืองำนอื่นที่เก่ียวขอ้งมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี 
 

ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 
  มีควำมรูค้วำมสำมำรถเช่นเดียวกบันกับรหิำรงำนองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล 7   
และมีควำมเชี่ยวชำญหรือช ำนำญงำนในหนำ้ที่ที่รบัผิดชอบ 


