
มาตรฐานก ําหนดต ําแหนง

สายงาน                             นักบริหารงานองคการบริหารสวนตํ าบล

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้ครอบคลุมถึงตํ าแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานประจ ําขององคการบริหารสวนตํ าบล

ในฐานะปลัดองคการบริหารสวนตํ าบล  และรองปลดัองคการบริหารสวนตํ าบล  ซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามนโยบายของแผนงานท่ีสภาองคการบริหารสวนตํ าบลเปนผูก ําหนด  ใหสอดคลองกับกฎหมาย  นโยบาย
ของรัฐบาล  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ใหคํ าปรึกษา  และเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ  
หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวของกับงานภายในหนาที่และความรับผิดชอบ   ปกครองบังคับบัญชาพนักงานสวนตํ าบล
และลูกจางในองคการบริหารสวนตํ าบลนั้น ๆ  และการบริหารงานบุคคลของ อบต.ทั้งหมด   รับผิดชอบงานประจํ า
ท่ัวไปขององคการบริหารสวนตํ าบลทั้งหมด  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิจารณา  ท ําความเห็น  สรุปรายงาน  เสนอ
แนะ  และด ําเนินการเก่ียวกับการอนุญาตตาง ๆ  ที่เปนอ ํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตํ าบล  การจัดตั้ง  ยุบ
หรือเปลี่ยนแปลงเขตองคการบริหารสวนตํ าบล   การปองกันและระงับอัคคีภัย  การพัฒนาสงเสริมอาชีพ  การ
ทะเบียน   การศึกษา   การเลือกตั้ง   งานเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตํ าบลและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ชื่อและระดับของต ําแหนง
ตํ าแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต ําแหนงดังน้ี  คือ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะปลัดองคการบริหารสวนตํ าบล หรือรองปลัดองคการบริหารสวน

ตํ าบล        ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบความยากและคุณภาพของงานสูง   รับผิดชอบงานการบริหารงานองคการ
บริหารสวนตํ าบล  โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวยงานและปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจ ํานวนมากพอสมควร  
และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
                            ในฐานะปลัดองคการบริหารสวนตํ าบล  หรือรองปลัดองคการบริหารสวนตํ าบล  ทํ าหนาที่
พิจารณาทํ าความเห็น  สรุปรายงานเสนอแนะและดํ าเนินงานตามกฎหมายและระเบียบค ําสั่งที่ตองใชความช ํานาญ
เก่ียวกับการบริหารงานองคการบริหารสวนตํ าบล   โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  เชน
การอนุญาต  การอนุมัติ  การดูแลผลประโยชนของ อบต. การประกอบการคาซ่ึงเปนท่ีรังเกียจหรืออาจเปน
อันตรายแกสุขภาพ  และหนาที่อื่นตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข  การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน  จัดใหมี
และบํ ารุงทางบกและทางนํ้ า  รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ  รวมท้ังการกํ าจัดมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล  ปองกันและระงับโรคติดตอ  จัดใหมีเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการดับเพลิงใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม   
จัดใหมีน้ํ าสะอาด   หรือการประปา  จัดใหมีโรงฆาสตัวจัดใหมีสุสานฌาปนสถาน  บ ํารุงและสงเสริมการท ํามาหา
กินของราษฎร  จัดใหมีและบํ ารุงสถานที่ท ําการพิทักษรักษาคนเจ็บไข  จัดใหมีและบํ ารุงการไฟฟาหรือแสงสวาง
โดยวิธีอื่น  จัดใหมีและบํ ารุงทางระบายนํ ้า  เทศพาณิชย  จัดใหมีและบํ ารุงสวมสาธารณะ  จัดใหมีและบํ ารุง
สงเคราะหมารดาและเด็ก  จัดใหมีและบํ ารุงโรงพยาบาล  จัดใหมีการสาธารณูปการ  จัดใหมีการจัดทํ ากิจการซึ่งจํ า
เปนเพื่อการสาธารณสุขจัดตั้งและบ ํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา  จัดใหมีและบํ ารุงสถานที่ส ําหรับการกีฬาและพลศึกษา  
จัดใหมีและบํ ารุงสวนสาธารณะ  สวนสัตว  และสถานที่พักผอนหยอนใจ  ปรับปรุงแหลงเส่ือมโทรม  และรักษา
ความเรียบรอยของทองถ่ิน  กิจการอยางอ่ืนซ่ึงจํ าเปนเพื่อการสาธารณสุข  และหนาที่อื่น ๆ ซึ่งมีคํ าสั่งกระทรวง
มหาดไทย  หรือกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีขององคการบริหารสวนตํ าบล  เชน  การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตํ าบล  เลขานุการสภาองคการบริหารสวน การจัดการใหความสะดวก  และรักษาความสงบเรียบรอยใน
การเลือกตั้งของแตละหนวยเลือกตั้งที่อยูในทองที ่ การจัดการใหความสะดวก  และรักษาความสงบเรียบรอยในการ
เลือกต้ัง  การขออนุมัติจางลูกจาง  และคนงานองคการบริหารสวนตํ าบล  การขออนุมัติเล่ือนข้ันเงินเดือนลูกจางคน
งาน  และพนักงานสวนตํ าบลประจํ าป  การขออนุมัติใชจายเงินสะสมขององคการบริหารสวน   เปนกรรมการสอบ
คัดเลือกบุคคลเขาบรรจุเปนพนักงานสวนต ําบลที่  ก.อบต. จังหวัดแตงต้ัง   เปนกรรมการสอบสวนพนักงานสวน
ตํ าบลผูถูกกลาวหากระท ําผิดวินัย   เปนเจาหนาที่งบประมาณ  เปนเจาหนาที่เกี่ยวกับการศึกษา  เปนเจาหนาท่ีเก่ียว
กับการควบคุมโรคระบาดสตัว   เปนกรรมการควบคุมรักษาทรัพยสินขององคการบริหารสวนตํ าบล  เปนผูเก็บ
รักษาเอกสารสํ าคัญขององคการบริหารสวนตํ าบล  เปนผูรับผิดชอบเก่ียวกับการเงินท่ัวไปขององคการบริหารสวน



ตํ าบล  ตรวจฎีกาเบิกจายเงิน  ลงนามถอนเงินจากธนาคารพาณิชย  ธนาคารออมสิน  คลังจังหวัด   เปนกรรมการ
รักษาเงินขององคการบริหารสวนตํ าบล    เปนพนักงานเจาหนาท่ีประเมินภาษีโรงเรือน  เปนพนักงานเจาหนาท่ี
ประเมินภาษีบ ํารุงทองท่ี  เปนพนักงานเจาหนาที่ประเมินภาษีปาย  เปนพนักงานเจาหนาท่ีควบคุมการฆาและออก
ใบอาชญาบัตรการฆาและการจ ําหนายเน้ือสัตว  เปนเจาหนาท่ีดับเพลิง  เปนเจาหนาท่ีพัสดุ  เปนเจาหนาท่ีจัดทํ าราย
งานประจํ าป  เปนกรรมการตรวจรับวัสดุและกรรมการควบคุมการกอสราง  เปนกรรมการตรวจสภาพอาคาร  เปน
กรรมการควบคุมการรับสงเงิน  เปนกรรมการอํ านวยการศึกษา  เปนกรรมการประชาสัมพนัธ  เปนกรรมการจัดงาน
ประจํ าป  อันเปนประเพณีทองถ่ิน  หรืองานราชพิธี  งานรัฐพิธี  เปนกรรมการชวยเหลอืและบรรเทาทุกขประชาชน
ในทองถิ่นในกรณีเกิดภัยธรรมชาติและสาธารณภัยตาง ๆ  เปนตน  ฝกอบรมและใหค ําแนะนํ าปรึกษาในการปฏิบัติ
งานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา   ตอบปญหาชีแ้จงตาง ๆ  เกี่ยวกับงานในหนาที ่  เขารวมประชมุคณะกรรมการตาง 
ๆ ตามที่ไดรับแตงต้ัง   เขารวมประชุมในการก ําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัดและปฏิบัติหนา
ที่อ่ืนที่เกี่ยวของในฐานะหัวหนาหนวยงาน  นอกจากปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว    ยังทํ าหนาที่กํ าหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตรากํ าลังเจาหนาที่และงบประมาณของงานที่รับผิดชอบ  ติดตอประสานงานวางแผน
มอบหมายงาน  วินิจฉัยสั่งการ  ควบคุมตรวจสอบใหคํ าปรึกษาแนะนํ า   ปรับปรุงแกไขติดตามประเมินผลและแก
ปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบดวย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํ ากวาน้ีทางรัฐศาสตร การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร

 การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย หรือทางอ่ืนท่ี ก.อบต.กํ าหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงน้ีได
            2. ไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 6 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทา โดยจะตองปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับงานทองถิ่น
หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือเคยดํ ารงตํ าแหนงปลัดองคกรบริหารสวนตํ าบลหรือท่ี ก.อบต.
เทียบเทา
           3. กรณีตํ าแหนงปลัดองคการบริหารสวนตํ าบลตองปฏิบัติงานในตํ าแหนงรองปลัดองคการบริหารสวน
ตํ าบลในระดับเดียวกันมาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือเคยดํ ารงตํ าแหนงปลัดองคการบริหารสวนตํ าบล ( เจาหนาท่ี
บริหารงานทั่วไป 5 ) มาแลวไมนอยกวา 2 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
           1. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม   โดยเฉพาะอยางยิ่งของ
ประเทศไทย
           2. มีความสามารถในการศึกษา  หาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล
           3. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
           4. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
           5. มีความรูความเขาใจนโยบายและแผนงานดานตางๆของสวนราชการที่สังกัด



           6. มีความสามารถในการจัดท ําแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ ใหค ําปรึกษาแนะนํ าและเสนอ    แนะวิธีการแก
ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ
           7. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
           8. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
           9. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
          10. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
          11. มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหนาทีป่ลัดองคการบริหารสวนตํ าบล หรือรองปลัดองคการบริหารสวนตํ าบล  ซึ่งมีหนาที่

ความรับผิดชอบความยากและคุณภาพของงานสูงมาก   รับผิดชอบงานบริหารท่ัวไป  การบริหารงานองคการ
บริหารสวนตํ าบล  โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย  และปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจ ํานวนมาก   และปฏิบัติ
หนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในฐานะปลดัองคการบริหารสวนตํ าบล  รองปลัดองคการบริหารสวนตํ าบล  ท ําหนาที่พิจารณาท ํา

ความเห็น   สรุปรายงานเสนอแนะและดํ าเนินงานตามกฎหมายและระเบียบค ําสั่งที่ตองใชความช ํานาญเกี่ยวกับการ
บริหารงานองคการบริหารสวนตํ าบล   โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  เชน การอนุญาต  การ
อนุมัต ิ  การดูแลผลประโยชนของ อบต. การประกอบการคาซ่ึงเปนท่ีรังเกียจหรืออาจเปนอันตรายแกสุขภาพ  และ
หนาท่ีอ่ืนตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข  การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน  จัดใหมีและบํ ารุงทางบกและทางนํ้ า  
รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ีสาธารณะ  รวมท้ังการกํ าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ปองกันและระงับ
โรคติดตอ  จัดใหมีเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการดับเพลิงใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม   จัดใหมีน้ํ าสะอาด   หรือการ
ประปา  จัดใหมีโรงฆาสตัวจัดใหมีสุสานฌาปนสถาน  บ ํารุงและสงเสริมการท ํามาหากินของราษฎร  จัดใหมีและ
บํ ารุงสถานที่ท ําการพิทักษรักษาคนเจ็บไข  จัดใหมีและบํ ารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น  จัดใหมีและบํ ารุง
ทางระบายนํ ้า  เทศพาณิชย  จัดใหมีและบํ ารุงสวมสาธารณะ  จัดใหมีและบํ ารุงสงเคราะหมารดาและเด็ก  จัดใหมี
และบ ํารุงโรงพยาบาล  จัดใหมีการสาธารณูปการ  จัดใหมีการจัดทํ ากิจการซึ่งจํ าเปนเพื่อการสาธารณสุขจัดตั้งและ
บํ ารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา  จัดใหมีและบํ ารุงสถานที่ส ําหรับการกีฬาและพลศึกษา  จัดใหมีและบํ ารุงสวนสาธารณะ  
สวนสัตว  และสถานที่พักผอนหยอนใจ  ปรับปรุงแหลงเส่ือมโทรม  และรักษาความเรียบรอยของทองถิ่น  กิจการ
อยางอื่นซึ่งจ ําเปนเพื่อการสาธารณสุข  และหนาที่อื่น ๆ ซึ่งมีคํ าสั่งกระทรวงมหาดไทย  หรือกฎหมายบัญญัติใหเปน
หนาท่ีขององคการบริหารสวนตํ าบล  เชน  การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตํ าบล  เลขานุการสภาองค
การบริหารสวน การจัดการใหความสะดวก  และรักษาความสงบเรียบรอยในการเลือกตั้งของแตละหนวยเลือกตั้งที่
อยูในทองที ่  การจัดการใหความสะดวก  และรักษาความสงบเรียบรอยในการเลือกต้ัง  การขออนุมัติจางลูกจาง  
และคนงานองคการบริหารสวนตํ าบล  การขออนุมัติเล่ือนข้ันเงินเดือนลูกจางคนงาน  และพนักงานสวนตํ าบลประ
จํ าป  การขออนุมัติใชจายเงินสะสมขององคการบริหารสวน   เปนกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเขาบรรจุเปน
พนักงานสวนตํ าบลที่  ก.อบต. จังหวัดแตงต้ังเปนกรรมการสอบสวนพนักงานสวนตํ าบลผูถูกกลาวหากระทํ าผิด
วินัย   เปนเจาหนาที่งบประมาณ  เปนเจาหนาที่เกี่ยวกับการศึกษา  เปนเจาหนาท่ีเก่ียวกับการควบคุมโรคระบาดสัตว   
เปนกรรมการควบคุมรักษาทรัพยสินขององคการบริหารสวนตํ าบล  เปนผูเก็บรักษาเอกสารสํ าคัญขององคการ
บริหารสวนตํ าบล  เปนผูรับผิดชอบเก่ียวกับการเงินท่ัวไปขององคการบริหารสวนตํ าบล  ตรวจฎีกาเบิกจายเงิน  ลง



นามถอนเงินจากธนาคารพาณิชย  ธนาคารออมสิน  คลังจังหวัด   เปนกรรมการรักษาเงินขององคการบริหารสวน
ตํ าบล    เปนพนักงานเจาหนาท่ีประเมินภาษีโรงเรือน   เปนพนักงานเจาหนาที่ประเมินภาษีบ ํารุงทองท่ี  เปน
พนักงานเจาหนาที่ประเมินภาษีปาย  เปนพนักงานเจาหนาที่ควบคุมการฆาและออกใบอาชญาบัตรการฆาและการ
จํ าหนายเน้ือสัตว เปนเจาหนาท่ีดับเพลิง  เปนเจาหนาท่ีพัสดุ  เปนเจาหนาท่ีจัดทํ ารายงานประจ ําป  เปนกรรมการ
ตรวจรับวัสดุและกรรมการควบคุมการกอสราง  เปนกรรมการตรวจสภาพอาคาร  เปนกรรมการควบคุมการรับสง
เงิน  เปนกรรมการอํ านวยการศึกษา  เปนกรรมการประชาสัมพนัธ  เปนกรรมการจัดงานประจํ าป  อันเปนประเพณี
ทองถิ่น  หรืองานราชพิธ ี  งานรัฐพิธี  เปนกรรมการชวยเหลือและบรรเทาทุกขประชาชนในทองถิ่นในกรณีเกิดภัย
ธรรมชาติและสาธารณภัยตาง ๆ  เปนตน  ฝกอบรมและใหค ําแนะนํ าปรึกษาในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมา   ตอบปญหาชี้แจงตาง ๆ  เกี่ยวกับงานในหนาที ่  เขารวมประชมุคณะกรรมการตาง ๆ ตามท่ีไดรับแตงต้ัง   
เขารวมประชุมในการกํ าหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัดและปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของใน
ฐานะหัวหนาหนวยงาน  นอกจากปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว    ยังทํ าหนาที่กํ าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  
พิจารณาวางอัตราก ําลังเจาหนาที่และงบประมาณของงานที่รับผิดชอบ  ติดตอประสานงานวางแผนมอบหมายงาน  
วินิจฉัยสั่งการ  ควบคุมตรวจสอบใหค ําปรึกษาแนะนํ า   ปรับปรุงแกไขติดตามประเมินผลและแกปญหาขอขัดของ
ในการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบดวย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักบริหารงานองคการบริหารสวนตํ าบล  6
2.! สํ าหรับตํ าแหนงปลัดองคการบริหารสวนตํ าบล ตองดํ ารงตํ าแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนตํ าบล

(นักบริหารงานองคการบริหารสวนตํ าบล 7) หรือเคยดํ ารงตํ าแหนงปลัดองคการบริหารสวนตํ าบล (เจาหนาท่ี
บริหารงานทั่วไป 6) หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  สํ าหรับตํ าแหนงรองปลัดองคการบริหารสวน
ตํ าบล (นักบริหารงานองคการบริหารสวนตํ าบล 7) ตองดํ ารงตํ าแหนงนักบริหารงานองคการบริหารสวนตํ าบล 6
หรือเคยดํ ารงตํ าแหนงปลัดองคการบริหารสวนตํ าบล (เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 6) หรือท่ี ก.อบต. เทียบเทามา
แลวไมนอยกวา         2 ป  และ

3. ไดปฏิบัติงานในต ําแหนงนักบริหารงานทองถ่ินหรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักบริหารงานองคการบริหารสวนตํ าบล  6  แลว  จะ

ตองมคีวามรูความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล  และปญหาดานการเมือง  เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ



ชื่อต ําแหนง             นักบริหารงานองคการบริหารสวนตํ าบล 8

หนาที่และความรับผิดชอบ
บริหารงานในฐานะปลัดองคการบริหารสวนตํ าบล ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบความยากและ   คุณ

ภาพของงานสูงมากเปนพิเศษ  รับผิดชอบการบริหารงานองคการบริหารสวนตํ าบล  โดยควบคุมหนวยงานหลาย
หนวย  และปกครองผูใตบังคับบัญชาเปนจ ํานวนมากพอสมควร  และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
                 ในฐานะปลดัองคการบริหารสวนตํ าบล  ทํ าหนาที่พิจารณาท ําความเห็น  สรุปรายงานเสนอแนะและ
ดํ าเนินงานตามกฎหมายและระเบียบคํ าสั่งที่ตองใชความชํ านาญเกี่ยวกับการบริหารงานองคการบริหารสวนตํ าบล   
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  เชนการอนุญาต  การอนุมัติ  การดูแลผลประโยชนของ อบต. 
การประกอบการคาซึ่งเปนที่รังเกียจหรืออาจเปนอันตรายแกสุขภาพ  และหนาที่อื่นตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข  การ
รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน  จัดใหมีและบํ ารุงทางบกและทางนํ้ า รักษาความสะอาดของถนนหรือทาง
เดินและที่สาธารณะ  รวมท้ังการกํ าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ปองกันและระงับโรคติดตอ  จัดใหมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช
ในการดับเพลิงใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม   จัดใหมีน้ํ าสะอาด   หรือการประปา  จัดใหมีโรงฆาสตัวจัดใหมี
สุสานฌาปนสถาน  บ ํารุงและสงเสริมการท ํามาหากินของราษฎร  จัดใหมีและบํ ารุงสถานที่ท ําการพิทักษรักษาคน
เจ็บไข  จัดใหมีและบํ ารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น  จัดใหมีและบํ ารุงทางระบายนํ ้า  เทศพาณิชย  จัดใหมี
และบ ํารุงสวมสาธารณะ  จัดใหมีและบํ ารุงสงเคราะหมารดาและเด็ก  จัดใหมีและบํ ารุงโรงพยาบาล  จัดใหมีการ
สาธารณูปการ  จัดใหมีการจัดทํ ากิจการซึ่งจํ าเปนเพื่อการสาธารณสุขจัดตั้งและบ ํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา  จัดใหมี
และบ ํารุงสถานที่ส ําหรับการกีฬาและพลศึกษา  จัดใหมีและบํ ารุงสวนสาธารณะ  สวนสัตว  และสถานที่พักผอน
หยอนใจ  ปรับปรุงแหลงเส่ือมโทรม  และรักษาความเรียบรอยของทองถิ่น  กิจการอยางอ่ืนซ่ึงจํ าเปนเพ่ือการสา
ธารณสุข  และหนาที่อื่น ๆ ซึ่งมีคํ าสั่งกระทรวงมหาดไทย  หรือกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีขององคการบริหาร
สวนตํ าบล  เชน  การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตํ าบล  เลขานุการสภาองคการบริหารสวน การจัดการ
ใหความสะดวก  และรักษาความสงบเรียบรอยในการเลือกตั้งของแตละหนวยเลือกตั้งที่อยูในทองที่  การจัดการให
ความสะดวก  และรักษาความสงบเรียบรอยในการเลือกต้ัง  การขออนุมัติจางลูกจาง  และคนงานองคการบริหาร
สวนตํ าบล  การขออนุมัติเล่ือนข้ันเงินเดือนลูกจางคนงาน  และพนักงานสวนตํ าบลประจํ าป  การขออนุมัติใชจาย
เงินสะสมขององคการบริหารสวนตํ าบล เปนกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเขาบรรจุเปนพนักงานสวนตํ าบลตามที ่ 
ก.อบต. จังหวัดแตงต้ังเปนกรรมการสอบสวนพนักงานสวนตํ าบลผูถูกกลาวหากระทํ าผิดวินัย   เปนเจาหนาท่ีงบ
ประมาณ  เปนเจาหนาที่เกี่ยวกับการศึกษา  เปนเจาหนาท่ีเก่ียวกับการควบคุมโรคระบาดสัตว   เปนกรรมการควบ
คุมรักษาทรัพยสินขององคการบริหารสวนตํ าบล  เปนผูเก็บรักษาเอกสารส ําคัญขององคการบริหารสวนตํ าบล  เปน
ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินทั่วไปขององคการบริหารสวนตํ าบล  ตรวจฎีกาเบิกจายเงิน  ลงนามถอนเงินจาก



ธนาคารพาณิชย  ธนาคารออมสิน  คลังจังหวัด   เปนกรรมการรักษาเงินขององคการบริหารสวนตํ าบล    เปน
พนักงานเจาหนาท่ีประเมินภาษีโรงเรือน  เปนพนักงานเจาหนาที่ประเมินภาษีบ ํารุงทองท่ี  เปนพนักงานเจาหนาท่ี
ประเมินภาษีปาย  เปนพนักงานเจาหนาที่ควบคุมการฆาและออกใบอาชญาบัตรการฆาและการจํ าหนายเน้ือสัตว  
เปนเจาหนาที่ดับเพลิง  เปนเจาหนาท่ีพัสดุ  เปนเจาหนาท่ีจัดทํ ารายงานประจ ําป  เปนกรรมการตรวจรับวัสดุและ
กรรมการควบคุมการกอสราง  เปนกรรมการตรวจสภาพอาคาร  เปนกรรมการควบคุมการรับสงเงิน  เปนกรรมการ
อํ านวยการศึกษา  เปนกรรมการประชาสัมพนัธ  เปนกรรมการจัดงานประจํ าป  อันเปนประเพณีทองถ่ิน  หรืองาน
ราชพิธี  งานรัฐพิธ ี  เปนกรรมการชวยเหลือและบรรเทาทุกขประชาชนในทองถิ่นในกรณีเกิดภัยธรรมชาติและสา
ธารณภัยตาง ๆ  เปนตน  ฝกอบรมและใหค ําแนะนํ าปรึกษาในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา   ตอบ
ปญหาชี้แจงตาง ๆ  เกี่ยวกับงานในหนาที ่ เขารวมประชมุคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงต้ัง   เขารวมประชุม
ในการกํ าหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัดและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของในฐานะหัวหนาหนวย
งาน  นอกจากปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว    ยังทํ าหนาที่กํ าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตรากํ าลัง
เจาหนาที่และงบประมาณของงานที่รับผิดชอบ  ติดตอประสานงานวางแผนมอบหมายงาน  วินิจฉัยสั่งการ  ควบคุม
ตรวจสอบใหคํ าปรึกษาแนะนํ า   ปรับปรุงแกไขติดตามประเมินผลและแกปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานที่รับ
ผิดชอบดวย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
              1. มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักบริหารงานองคการบริหารสวนตํ าบล  6  และ
              2. ดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวาระดับ  7  ในตํ าแหนงปลัดองคการบริหารสวนตํ าบลหรือท่ี ก.อบต. เทียบเทามา
แลวไมนอยกวา 4 ป  และไดปฏบัิติราชการในตํ าแหนงนักบริหารงานทองถ่ินหรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของมาแลวไมนอย
กวา
1  ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
มีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักบริหารงานองคการบริหารสวนตํ าบล 7  และมีความ

เช่ียวชาญหรือชํ านาญงานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ
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