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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 
สายงาน                       นกับริหารงานองคการบริหารสวนตําบล 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป
  สายงานนี้ครอบคลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ทีป่ฏิบัติงานประจําขององคการบริหารสวนตําบล 

ในฐานะปลัดองคการบริหารสวนตําบล  และรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวกับ 

การปฏิบัติตามนโยบายของแผนงานที่สภาองคการบริหารสวนตาํบลเปนผูกําหนด  ใหสอดคลองกับกฎหมาย  

นโยบายของรฐับาล  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ  ใหคาํปรึกษา  และเสนอความเห็น 

ตอคณะกรรมการ  หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวของกับงานภายในหนาที่และความรับผิดชอบ ปกครองบังคับ

บัญชาพนักงานสวนตําบลและลูกจางในองคการบริหารสวนตําบลนัน้ ๆ  และการบริหารงานบุคคลของ อบต.

ทั้งหมด  รับผิดชอบงานประจําทัว่ไปขององคการบริหารสวนตําบลทัง้หมด  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิจารณา  

ทําความเห็น  สรุปรายงาน  เสนอแนะ  และดําเนนิการเกีย่วกับการอนญุาตตาง ๆ  ทีเ่ปนอํานาจหนาที่ของ

องคการบริหารสวนตําบล  การจัดตั้ง  ยุบหรือเปลี่ยนแปลงเขตองคการบริหารสวนตาํบล  การปองกนัและระงับ

อัคคีภัย  การพัฒนาสงเสริมอาชีพ  การทะเบียน  การศึกษา  การเลอืกตั้ง  งานเลขานุการสภาองคการบริหาร

สวนตําบลและปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ 
 

ชื่อและระดับของตําแหนง
      ตําแหนงในสายงานนี้มชีื่อและระดับของตําแหนงดงันี้  คือ 

    นักบริหารงานองคการบริหารสวนตาํบล 6   ระดับ 6     ตําแหนงประเภทบริหาร 

    นักบริหารงานองคการบริหารสวนตาํบล 7   ระดับ 7     ตําแหนงประเภทบริหาร

    นักบริหารงานองคการบริหารสวนตาํบล 8   ระดับ 8     ตําแหนงประเภทบริหารระดบักลาง 
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ชื่อตําแหนง            นักบริหารงานองคการบรหิารสวนตําบล 6 
 

ตําแหนงประเภท  บริหาร 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ
  ปฏิบัติงานในฐานะปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล        

ซึ่งมหีนาที่ความรับผิดชอบความยากและคุณภาพของงานสงู   รับผิดชอบงานการบริหารงานองคการบริหาร

สวนตําบล  โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวยงานและปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร  

และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในฐานะปลัดองคการบริหารสวนตําบล  หรือรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ทาํหนาที ่

พิจารณาทําความเหน็  สรุปรายงานเสนอแนะและดําเนนิงานตามกฎหมายและระเบียบคําสั่งที่ตองใช 

ความชาํนาญเกี่ยวกับการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล   โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ 

หลายอยาง  เชน การอนุญาต  การอนุมัติ  การดูแลผลประโยชนของ อบต. การประกอบการคาซึง่เปนที่รังเกียจ

หรืออาจเปนอนัตรายแกสุขภาพ  และหนาที่อ่ืนตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข  การรักษาความสงบเรียบรอยของ

ประชาชน  จัดใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา  รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ   

รวมทัง้การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ปองกันและระงบัโรคติดตอ  จัดใหมีเครื่องมอืเครื่องใชในการดับเพลิง

ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม  จัดใหมนี้ําสะอาด  หรือการประปา  จัดใหมีโรงฆาสัตวจัดใหมีสุสาน 

ฌาปนสถาน  บํารุงและสงเสริมการทาํมาหากนิของราษฎร  จัดใหมีและบํารุงสถานทีท่ําการพทิักษรักษา 

คนเจ็บไข  จัดใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน  จัดใหมแีละบํารุงทางระบายน้ํา  เทศพาณิชย  

จัดใหมีและบาํรุงสวมสาธารณะ  จัดใหมแีละบํารุงสงเคราะหมารดาและเด็ก  จัดใหมีและบํารุงโรงพยาบาล  

จัดใหมีการสาธารณูปการ  จัดใหมีการจัดทํากจิการซึง่จาํเปนเพื่อการสาธารณสุขจดัตั้งและบํารุงโรงเรียน 

อาชีวศึกษา  จัดใหมีและบาํรุงสถานที่สําหรับการกฬีาและพลศึกษา  จัดใหมีและบาํรุงสวนสาธารณะ   

สวนสัตว  และสถานทีพ่ักผอนหยอนใจ  ปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม  และรักษาความเรียบรอยของทองถิน่   

กิจการอยางอืน่ซึ่งจาํเปนเพือ่การสาธารณสุข  และหนาที่อ่ืน ๆ ซึง่มีคาํสั่งกระทรวงมหาดไทย  หรือกฎหมาย

บัญญัติใหเปนหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล  เชน  การเลือกตั้งสมาชกิสภาองคการบริหารสวนตําบล  

เลขานุการสภาองคการบริหารสวน การจัดการใหความสะดวก  และรักษาความสงบเรียบรอยในการเลือกตั้ง

ของแตละหนวยเลือกตัง้ที่อยูในทองที่  การจัดการใหความสะดวก  และรักษาความสงบเรียบรอยในการ 

เลือกตั้ง  การขออนุมัติจางลูกจาง  และคนงานองคการบริหารสวนตําบล  การขออนุมัติเลื่อนขัน้เงินเดือน 

ลูกจางคนงาน  และพนักงานสวนตําบลประจําป  การขออนุมตัิใชจายเงนิสะสมขององคการบริหารสวนตาํบล   

 

/ เปนกรรมการ… 
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เปนกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเขาบรรจุเปนพนักงานสวนตําบลที่  ก.อบต. จังหวัดแตงตั้ง   เปนกรรมการ

สอบสวนพนกังานสวนตําบลผูถูกกลาวหากระทาํผิดวนิยั   เปนเจาหนาทีง่บประมาณ  เปนเจาหนาที่เกี่ยวกับ 

การศึกษา  เปนเจาหนาที่เกีย่วกับการควบคุมโรคระบาดสัตว   เปนกรรมการควบคุมรักษาทรัพยสินของ 

องคการบริหารสวนตําบล  เปนผูเก็บรักษาเอกสารสาํคัญขององคการบริหารสวนตาํบล  เปนผูรับผิดชอบ 

เกี่ยวกับการเงนิทัว่ไปขององคการบริหารสวนตําบล  ตรวจฎีกาเบิกจายเงิน  ลงนามถอนเงนิจากธนาคาร

พาณิชย  ธนาคารออมสิน  คลังจังหวัด   เปนกรรมการรักษาเงินขององคการบริหารสวนตําบล  เปนพนักงาน

เจาหนาที่ประเมินภาษีโรงเรอืน  เปนพนกังานเจาหนาทีป่ระเมินภาษบีํารุงทองที่  เปนพนักงานเจาหนาที่

ประเมินภาษปีาย  เปนพนกังานเจาหนาที่ควบคุมการฆาและออกใบอาชญาบัตรการฆาและการจําหนาย 

เนื้อสัตว  เปนเจาหนาที่ดับเพลิง  เปนเจาหนาทีพ่ัสดุ  เปนเจาหนาที่จดัทํารายงานประจําป  เปนกรรมการ 

ตรวจรับวัสดุและกรรมการควบคุมการกอสราง  เปนกรรมการตรวจสภาพอาคาร  เปนกรรมการควบคุมการ 

รับสงเงนิ  เปนกรรมการอํานวยการศึกษา  เปนกรรมการประชาสัมพนัธ  เปนกรรมการจัดงานประจําป อันเปน

ประเพณีทองถิ่น  หรืองานราชพิธ ี งานรัฐพิธี  เปนกรรมการชวยเหลือและบรรเทาทกุขประชาชนในทองถิน่ 

ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติและสาธารณภัยตาง ๆ  เปนตน  ฝกอบรมและใหคําแนะนาํปรึกษาในการปฏิบัติงาน

แกเจาหนาที่ระดับรองลงมา   ตอบปญหาชี้แจงตาง ๆ  เกี่ยวกบังานในหนาที ่ เขารวมประชุมคณะกรรมการ

ตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง   เขารวมประชุมในการกาํหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัดและ

ปฏิบตัิหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของในฐานะหัวหนาหนวยงาน  นอกจากปฏิบัตงิานดังกลาวขางตนแลว ยงัทําหนาที่

กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตรากาํลังเจาหนาที่และงบประมาณของงานที่รับผิดชอบ   

ติดตอประสานงานวางแผนมอบหมายงาน  วนิิจฉัยสัง่การ  ควบคุมตรวจสอบใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุง 

แกไขติดตามประเมินผลและแกปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบดวย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนง 
1. ไดรับปริญญาตรี หรือเทยีบไดไมต่ํากวานีท้างรัฐศาสตร การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร 

 การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย หรือทางอื่นที ่ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได  และ 

             2. ไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทา โดยจะตองปฏบิัติงานที่เกี่ยวของกับ

งานทองถิน่หรอืงานอื่นที่เกีย่วของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือเคยดํารงตําแหนงปลดัองคการบริหารสวนตาํบล 

ระดับ 6 (เจาหนาที่บริหารงานทัว่ไป 6) หรือรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ระดับ 6 (เจาหนาทีบ่ริหารงาน-

ทั่วไป 6) 

 
/ ความรู…… 
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ความรูความสามารถที่ตองการ

           1. มีความรูทั่วไปเกีย่วกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม   โดยเฉพาะ

อยางยิ่งของประเทศไทย 

           2. มีความสามารถในการศึกษา  หาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 

           3. มีความสามารถในการบรหิารงานและจัดระบบงาน 

           4. มีความสามารถในการริเร่ิมปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 

           5. มีความรูความเขาใจนโยบายและแผนงานดานตางๆของสวนราชการที่สังกัด 

           6. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํและ 

เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 

           7. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 

           8. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 

           9. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบคุคล 

          10. มีความรูทั่วไปเกีย่วกับแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ 

11. มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร 
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ตําแหนงประเภท  บริหาร 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ
  ปฏิบัติหนาที่ปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือรองปลดัองคการบริหารสวนตาํบล   

ซึ่งมหีนาที่ความรับผิดชอบความยากและคุณภาพของงานสงูมาก  รับผิดชอบงานบริหารทัว่ไป  การบริหารงาน

องคการบริหารสวนตําบล  โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย  และปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจาํนวนมาก   

และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในฐานะปลัดองคการบริหารสวนตําบล  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ทําหนาที ่

พิจารณาทําความเหน็   สรุปรายงานเสนอแนะและดําเนินงานตามกฎหมายและระเบียบคําสัง่ทีต่องใชความ

ชํานาญเกี่ยวกับการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล   โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  

เชน  การอนญุาต  การอนมุัติ  การดูแลผลประโยชนของ อบต. การประกอบการคาซึ่งเปนที่รังเกยีจหรืออาจ

เปนอันตรายแกสุขภาพ  และหนาที่อ่ืนตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข  การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน  

จัดใหมีและบาํรุงทางบกและทางน้ํา  รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและทีส่าธารณะ  รวมทั้งการ

กําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ปองกนัและระงับโรคติดตอ  จัดใหมีเครื่องมือเครื่องใชในการดับเพลิงใหราษฎร 

ไดรับการศึกษาอบรม  จัดใหมีน้ําสะอาด  หรือการประปา  จัดใหมีโรงฆาสัตวจัดใหมีสุสานฌาปนสถาน   

บํารุงและสงเสริมการทาํมาหากนิของราษฎร  จัดใหมีและบํารุงสถานทีท่ําการพทิักษรักษาคนเจ็บไข  จัดใหมี

และบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวธิีอ่ืน  จัดใหมีและบํารุงทางระบายน้าํ  เทศพาณิชย  จัดใหมีและบํารุง

สวมสาธารณะ  จัดใหมีและบํารุงสงเคราะหมารดาและเด็ก  จัดใหมีและบํารุงโรงพยาบาล  จัดใหมีการ

สาธารณูปการ  จัดใหมกีารจัดทํากจิการซึง่จําเปนเพื่อการสาธารณสุขจัดตั้งและบํารุงโรงเรียนอาชวีศึกษา   

จัดใหมีและบาํรุงสถานที่สําหรับการกฬีาและพลศึกษา จดัใหมีและบํารุงสวนสาธารณะ  สวนสัตว  และสถานที่

พักผอนหยอนใจ  ปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม  และรักษาความเรียบรอยของทองถิน่  กิจการอยางอืน่ซึ่งจาํเปน

เพื่อการสาธารณสุข  และหนาที่อ่ืน ๆ ซึง่มีคําสั่งกระทรวงมหาดไทย  หรือกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของ

องคการบริหารสวนตําบล  เชน  การเลือกตั้งสมาชกิสภาองคการบริหารสวนตาํบล  เลขานุการสภาองคการ

บริหารสวน การจัดการใหความสะดวก  และรักษาความสงบเรียบรอยในการเลือกตัง้ของแตละหนวยเลือกตัง้ 

ที่อยูในทองที ่ การจัดการใหความสะดวก  และรักษาความสงบเรียบรอยในการเลือกตั้ง  การขออนมุัติจาง 

ลูกจาง  และคนงานองคการบริหารสวนตําบล  การขออนุมัติเลื่อนขัน้เงินเดือนลูกจางคนงาน  และพนักงาน

สวนตําบลประจําป การขออนุมัติใชจายเงินสะสมขององคการบริหารสวนตําบล เปนกรรมการสอบแขงขันบุคคล 

 

/เขาบรรจ…ุ.. 
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เขาบรรจุเปนพนักงานสวนตําบลที่  ก.อบต. จังหวัดแตงตั้งเปนกรรมการสอบสวนพนักงานสวนตําบลผูถูก 

กลาวหากระทาํผิดวินยั   เปนเจาหนาที่งบประมาณ  เปนเจาหนาที่เกีย่วกับการศึกษา  เปนเจาหนาที่เกีย่วกับ 

การควบคุมโรคระบาดสัตว   เปนกรรมการควบคุมรักษาทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล  เปนผูเก็บ

รักษาเอกสารสําคัญขององคการบริหารสวนตําบล  เปนผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงนิทั่วไปขององคการบริหาร

สวนตําบล  ตรวจฎีกาเบิกจายเงนิ  ลงนามถอนเงินจากธนาคารพาณชิย  ธนาคารออมสิน  คลังจงัหวัด    

เปนกรรมการรักษาเงินขององคการบริหารสวนตําบล    เปนพนักงานเจาหนาที่ประเมินภาษโีรงเรอืน    

เปนพนักงานเจาหนาที่ประเมินภาษีบาํรุงทองที่  เปนพนักงานเจาหนาที่ประเมินภาษีปาย  เปนพนักงาน 

เจาหนาที่ควบคุมการฆาและออกใบอาชญาบัตรการฆาและการจาํหนายเนื้อสัตว เปนเจาหนาทีด่ับเพลิง   

เปนเจาหนาทีพ่ัสดุ  เปนเจาหนาที่จัดทํารายงานประจําป  เปนกรรมการตรวจรับวัสดุและกรรมการควบคุม 

การกอสราง  เปนกรรมการตรวจสภาพอาคาร  เปนกรรมการควบคุมการรับสงเงิน  เปนกรรมการอํานวย

การศึกษา  เปนกรรมการประชาสัมพันธ  เปนกรรมการจัดงานประจําป  อันเปนประเพณีทองถิ่น หรืองานราช

พิธี  งานรัฐพิธ ี เปนกรรมการชวยเหลือและบรรเทาทุกขประชาชนในทองถิ่นในกรณีเกิดภัยธรรมชาติและ 

สาธารณภัยตาง ๆ  เปนตน  ฝกอบรมและใหคําแนะนําปรึกษาในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดบัรองลงมา   

ตอบปญหาชีแ้จงตาง ๆ  เกีย่วกับงานในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง    

เขารวมประชมุในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัดและปฏิบตัิหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของใน

ฐานะหวัหนาหนวยงาน  นอกจากปฏิบัตงิานดังกลาวขางตนแลว  ยังทําหนาทีก่ําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  

พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของงานที่รับผิดชอบ  ติดตอประสานงานวางแผน 

มอบหมายงาน  วนิิจฉัยสัง่การ  ควบคุมตรวจสอบใหคําปรึกษาแนะนํา   ปรับปรุงแกไขติดตามประเมินผล 

และแกปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบดวย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนง 
1. คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหนงในฐานะปลัด อบต. 7 

                    -  มีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงนกับริหารงาน อบต. 6 ขอ 1  และ 

                         (1)  ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงรองปลัด อบต. 7 (นักบริหารงาน อบต.7  

หรือเจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 7)  หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการ

เกี่ยวกับงานบริหารงาน อบต.  หรืองานอืน่ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 

                         (2)  ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาปลัด อบต. 6  หรือรองปลัด อบต. 6 

(นักบริหารงาน อบต. หรือเจาหนาที่บริหารงานทัว่ไป 6)  หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  

โดยจะตองปฏบิัติราชการเกีย่วกับงานบรหิารงาน อบต.  หรืองานอื่นทีเ่กี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

/กําหนดเวลา 4 ป...... 
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กําหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป สําหรับผูไดรับปริญญาโท หรือเทยีบไดไมต่ํากวานีท้างรัฐศาสตร  การปกครอง  

รัฐประศาสนศาสตร  การบริหารรัฐกิจ  กฎหมายหรือทางอื่นที ่ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหนงนี้ได  

 
2. คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหนงในฐานะรองปลดั อบต. 7  

                     - มีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงนกับริหารงาน อบต.6 ขอ 1  และ 

       (1)  ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงปลัด อบต. 6 หรือรองปลดั อบต.6     

(นักบริหารงาน อบต.6  หรือเจาหนาที่บริหารงานทัว่ไป 6)  หรือที ่ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  

โดยจะตองปฏบิัติราชการเกีย่วกับงานบรหิารงาน อบต.  หรืองานอื่นทีเ่กี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 

       (2)  ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหัวหนาสํานักปลัด อบต. 7 (นักบริหารงาน- 

ทั่วไป 7)  หรือตําแหนงผูอํานวยการกองระดับ 7 หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตอง

ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงาน อบต.  หรืองานอืน่ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ
  นอกจากจะมคีวามรูความสามารถเชนเดยีวกับนักบริหารงานองคการบริหารสวนตาํบล  6  

แลว  จะตองมคีวามรูความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล  และปญหาดานการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม 

ของประเทศ 
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ชื่อตําแหนง         นักบริหารงานองคการบรหิารสวนตําบล 8 
 

ตําแหนงประเภท  บริหารระดับกลาง 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ
  บริหารงานในฐานะปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

ซึ่งมหีนาที่ความรับผิดชอบความยากและคุณภาพของงานสงูมากเปนพิเศษ  รับผิดชอบการบริหารงาน 

องคการบริหารสวนตําบล  โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย  และปกครองผูใตบังคับบัญชาเปนจํานวนมาก

พอสมควร  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
                  ในฐานะปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ทําหนาทีพ่ิจารณาทาํความเหน็  สรุปรายงาน

เสนอแนะและดําเนนิงานตามกฎหมายและระเบียบคําสัง่ที่ตองใชความชํานาญเกีย่วกับการบริหารงาน

องคการบริหารสวนตําบล   โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึง่หรือหลายอยาง  เชนการอนุญาต  การอนุมัต ิ 

การดูแลผลประโยชนของ อบต. การประกอบการคาซึง่เปนที่รังเกียจหรืออาจเปนอนัตรายแกสุขภาพ  และ

หนาที่อ่ืนตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข  การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน  จัดใหมีและบํารุงทางบกและ

ทางน้าํ รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและทีส่าธารณะ  รวมทั้งการกาํจัดมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล  

ปองกันและระงับโรคติดตอ  จัดใหมีเครื่องมือเครื่องใชในการดับเพลงิใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม  จัดใหมี

น้ําสะอาด   หรือการประปา  จัดใหมีโรงฆาสัตวจัดใหมีสุสานฌาปนสถาน  บาํรุงและสงเสริมการทาํมาหากิน

ของราษฎร  จดัใหมีและบํารุงสถานที่ทาํการพิทกัษรักษาคนเจ็บไข  จดัใหมีและบํารุงการไฟฟาหรอืแสงสวาง

โดยวิธีอ่ืน  จัดใหมีและบํารุงทางระบายน้าํ  เทศพาณิชย  จัดใหมีและบาํรุงสวมสาธารณะ  จัดใหมแีละบํารุง

สงเคราะหมารดาและเด็ก  จัดใหมีและบาํรุงโรงพยาบาล  จัดใหมีการสาธารณูปการ  จัดใหมกีารจัดทํากจิการ

ซึ่งจําเปนเพื่อการสาธารณสุขจัดตั้งและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา  จัดใหมีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬา

และพลศึกษา  จัดใหมีและบาํรุงสวนสาธารณะ  สวนสัตว  และสถานที่พักผอนหยอนใจ  ปรับปรุงแหลงเสื่อม

โทรม  และรักษาความเรียบรอยของทองถิน่  กิจการอยางอื่นซึง่จําเปนเพื่อการสาธารณสุข  และหนาที่อ่ืน ๆ  

ซึ่งมีคําสัง่กระทรวงมหาดไทย  หรือกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล  เชน การ

เลือกตั้งสมาชกิสภาองคการบริหารสวนตําบล  เลขานุการสภาองคการบริหารสวน การจัดการใหความสะดวก   

และรักษาความสงบเรียบรอยในการเลือกตั้งของแตละหนวยเลือกตั้งทีอ่ยูในทองที ่การจัดการใหความสะดวก  

และรักษาความสงบเรียบรอยในการเลือกตั้ง  การขออนมุัติจางลกูจาง  และคนงานองคการบริหารสวนตําบล  

การขออนุมัติเลื่อนขั้นเงินเดอืนลูกจางคนงาน  และพนกังานสวนตําบลประจําป  การขออนุมัติใชจายเงนิสะสม

ขององคการบริหารสวนตําบล เปนกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเขาบรรจุเปนพนักงานสวนตําบลตามที ่  

 

/ ก.อบต.……. 
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ก.อบต.จังหวดั แตงตั้งเปนกรรมการสอบสวนพนกังานสวนตําบลผูถกูกลาวหากระทําผิดวนิัย  เปนเจาหนาที ่

งบประมาณ  เปนเจาหนาที่เกี่ยวกบัการศกึษา  เปนเจาหนาที่เกี่ยวกับการควบคุมโรคระบาดสัตว   

เปนกรรมการควบคุมรักษาทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล  เปนผูเก็บรักษาเอกสารสาํคัญของ 

องคการบริหารสวนตําบล  เปนผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบล  ตรวจฎีกา 

เบิกจายเงนิ  ลงนามถอนเงนิจากธนาคารพาณิชย  ธนาคารออมสิน  คลังจังหวัด  เปนกรรมการรักษาเงิน 

ขององคการบริหารสวนตําบล  เปนพนักงานเจาหนาที่ประเมินภาษีโรงเรือน  เปนพนกังานเจาหนาที่ประเมนิ

ภาษีบํารุงทองที่  เปนพนักงานเจาหนาที่ประเมินภาษีปาย  เปนพนกังานเจาหนาที่ควบคุมการฆาและออก 

ใบอาชญาบัตรการฆาและการจําหนายเนือ้สัตว  เปนเจาหนาที่ดับเพลิง  เปนเจาหนาที่พัสดุ  เปนเจาหนาที ่

จัดทํารายงานประจําป  เปนกรรมการตรวจรับวัสดุและกรรมการควบคุมการกอสราง  เปนกรรมการตรวจสภาพ

อาคาร  เปนกรรมการควบคุมการรับสงเงนิ  เปนกรรมการอํานวยการศึกษา  เปนกรรมการประชาสัมพันธ   

เปนกรรมการจัดงานประจําป  อันเปนประเพณีทองถิน่  หรืองานราชพธิี  งานรัฐพธิี  เปนกรรมการชวยเหลือ 

และบรรเทาทกุขประชาชนในทองถิน่ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติและสาธารณภัยตาง ๆ  เปนตน  ฝกอบรม 

และใหคําแนะนําปรึกษาในการปฏิบัติงานแกเจาหนาทีร่ะดับรองลงมา  ตอบปญหาชี้แจงตาง ๆ เกี่ยวกบังาน 

ในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง   เขารวมประชุมในการกาํหนดนโยบาย 

และแผนงานของสวนราชการที่สังกัดและปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจาก

ปฏิบัติงานดงักลาวขางตนแลว  ยงัทําหนาที่กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตรากาํลังเจาหนาที ่

และงบประมาณของงานที่รับผิดชอบ  ติดตอประสานงานวางแผนมอบหมายงาน  วินิจฉัยสั่งการ  ควบคุม

ตรวจสอบใหคําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแกไขติดตามประเมินผลและแกปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน 

ที่รับผิดชอบดวย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนง
1. คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหนงในฐานะปลัด อบต. 8  

 - มีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงนกับริหารงาน อบต.6 ขอ 1 และ 

 (1) ดํารงตําแหนงหรือเคยดาํรงตําแหนงรองปลัด อบต. 8 (นักบริหารงาน อบต.8)   

หรือที่ ก.อบต. เทยีบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงาน อบต.   

หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 

 (2) ดํารงตําแหนงหรือเคยดาํรงตําแหนงไมต่ํากวาปลัด อบต. 7 (นักบริหารงาน อบต. 7 

หรือเจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 7)  หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการ

เกี่ยวกับงานบริหารงาน อบต. หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา  1  ป  กาํหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป 

/สําหรับผูไดรับ..... 
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สําหรับผูไดรับปริญญาโท หรือเทียบไดไมต่ํากวานีท้างรฐัศาสตร  การปกครอง  รัฐประศาสนศาสตร   

การบริหารรัฐกิจ  กฎหมายหรือทางอื่นที ่ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
 

2. คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหนงในฐานะรองปลดั อบต. 8  
 - มีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงนกับริหารงาน อบต.6 ขอ 1 และ 

 (1) ดํารงตําแหนงหรือเคยดาํรงตําแหนงปลัด อบต. 7 (นกับริหารงาน อบต.7 หรือ

เจาหนาที่บริหารงานทัว่ไป 7) หรือที ่ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการ

เกี่ยวกับงานบริหารงาน อบต.  หรืองานอืน่ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 

 (2) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่าํกวารองปลัด อบต. 7 (นักบริหารงาน อบต. 7 

หรือเจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 7)  หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการ

เกี่ยวกับงานบริหารงาน อบต. หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา  1  ป  กาํหนดเวลา 4 ป ใหลด 

เปน 3 ป สําหรับผูไดรับปริญญาโท หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางรัฐศาสตร  การปกครอง  รัฐประศาสนศาสตร  

การบริหารรัฐกิจ  กฎหมายหรือทางอื่นที ่ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได หรือ 

                     (3)  ดํารงตําแหนงหรือเคยดาํรงตําแหนงหวัหนาสาํนกัปลัดเทศบาล 8  (นักบริหารงาน

ทั่วไป 8)  หรือตําแหนงผูอํานวยการกอง ระดับ 8  หรือที ่ก.ท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตอง

ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงาน อบต.  หรืองานอืน่ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 2 ป 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
  มีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล 7   

และมีความเชีย่วชาญหรือชํานาญงานในหนาทีท่ี่รับผิดชอบ 


