มาตรฐานกําหนดตําแหนง
สายงาน

นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้ครอบคลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานประจําขององคการบริหารสวนตําบล
ในฐานะปลัดองคการบริหารสวนตําบล และรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามนโยบายของแผนงานทีส่ ภาองคการบริหารสวนตําบลเปนผูกาหนด
ํ
ใหสอดคลองกับกฎหมาย นโยบาย
ของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ใหคําปรึกษา และเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ
หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวของกับงานภายในหนาที่และความรับผิดชอบ ปกครองบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบล
และลูกจางในองคการบริหารสวนตําบลนั้น ๆ และการบริหารงานบุคคลของ อบต.ทั้งหมด รับผิดชอบงานประจํา
ทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลทั้งหมด ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิจารณา ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอ
แนะ และดําเนินการเกีย่ วกับการอนุญาตตาง ๆ ที่เปนอํานาจหนาทีข่ ององคการบริหารสวนตําบล การจัดตั้ง ยุบ
หรือเปลี่ยนแปลงเขตองคการบริหารสวนตําบล การปองกันและระงับอัคคีภัย การพัฒนาสงเสริมอาชีพ การ
ทะเบียน การศึกษา การเลือกตั้ง งานเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ชื่อและระดับของตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือรองปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล
ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบความยากและคุณภาพของงานสูง รับผิดชอบงานการบริหารงานองคการ
บริหารสวนตําบล โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวยงานและปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร
และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในฐานะปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ทําหนาที่
พิจารณาทําความเห็น สรุปรายงานเสนอแนะและดําเนินงานตามกฎหมายและระเบียบคําสั่งที่ตองใชความชํานาญ
เกี่ยวกับการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน
การอนุญาต การอนุมัติ การดูแลผลประโยชนของ อบต. การประกอบการคาซึง่ เปนทีร่ งั เกียจหรืออาจเปน
อันตรายแกสุขภาพ และหนาที่อื่นตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน จัดใหมี
และบํารุงทางบกและทางนํ้า รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทัง้ การกําจัดมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล ปองกันและระงับโรคติดตอ จัดใหมเี ครือ่ งมือเครือ่ งใชในการดับเพลิงใหราษฎรไดรบั การศึกษาอบรม
จัดใหมีนาสะอาด
้ํ
หรือการประปา จัดใหมโี รงฆาสัตวจดั ใหมสี ุสานฌาปนสถาน บํารุงและสงเสริมการทํามาหา
กินของราษฎร จัดใหมีและบํารุงสถานที่ทาการพิ
ํ
ทักษรักษาคนเจ็บไข จัดใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวาง
โดยวิธีอื่น จัดใหมีและบํารุงทางระบายนํา้ เทศพาณิชย จัดใหมีและบํารุงสวมสาธารณะ จัดใหมีและบํารุง
สงเคราะหมารดาและเด็ก จัดใหมีและบํารุงโรงพยาบาล จัดใหมีการสาธารณูปการ จัดใหมกี ารจัดทํากิจการซึ่งจํา
เปนเพื่อการสาธารณสุขจัดตั้งและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา จัดใหมีและบํารุงสถานที่สาหรั
ํ บการกีฬาและพลศึกษา
จัดใหมีและบํารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว และสถานที่พักผอนหยอนใจ ปรับปรุงแหลงเสือ่ มโทรม และรักษา
ความเรียบรอยของทองถิน่ กิจการอยางอืน่ ซึง่ จําเปนเพื่อการสาธารณสุข และหนาที่อื่น ๆ ซึ่งมีคําสั่งกระทรวง
มหาดไทย หรือกฎหมายบัญญัตใิ หเปนหนาทีข่ ององคการบริหารสวนตําบล เชน การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการสภาองคการบริหารสวน การจัดการใหความสะดวก และรักษาความสงบเรียบรอยใน
การเลือกตั้งของแตละหนวยเลือกตั้งที่อยูในทองที่ การจัดการใหความสะดวก และรักษาความสงบเรียบรอยในการ
เลือกตั้ง การขออนุมัติจางลูกจาง และคนงานองคการบริหารสวนตําบล การขออนุมตั เิ ลือ่ นขัน้ เงินเดือนลูกจางคน
งาน และพนักงานสวนตําบลประจําป การขออนุมตั ใิ ชจา ยเงินสะสมขององคการบริหารสวน เปนกรรมการสอบ
คัดเลือกบุคคลเขาบรรจุเปนพนักงานสวนตําบลที่ ก.อบต. จังหวัดแตงตัง้ เปนกรรมการสอบสวนพนักงานสวน
ตําบลผูถูกกลาวหากระทําผิดวินยั เปนเจาหนาที่งบประมาณ เปนเจาหนาที่เกี่ยวกับการศึกษา เปนเจาหนาทีเ่ กีย่ ว
กับการควบคุมโรคระบาดสัตว เปนกรรมการควบคุมรักษาทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล เปนผูเ ก็บ
รักษาเอกสารสําคัญขององคการบริหารสวนตําบล เปนผูร บั ผิดชอบเกีย่ วกับการเงินทัว่ ไปขององคการบริหารสวน

ตําบล ตรวจฎีกาเบิกจายเงิน ลงนามถอนเงินจากธนาคารพาณิชย ธนาคารออมสิน คลังจังหวัด เปนกรรมการ
รักษาเงินขององคการบริหารสวนตําบล
เปนพนักงานเจาหนาทีป่ ระเมินภาษีโรงเรือน เปนพนักงานเจาหนาที่
ประเมินภาษีบารุ
ํ งทองที่ เปนพนักงานเจาหนาที่ประเมินภาษีปาย เปนพนักงานเจาหนาทีค่ วบคุมการฆาและออก
ใบอาชญาบัตรการฆาและการจําหนายเนือ้ สัตว เปนเจาหนาทีด่ บั เพลิง เปนเจาหนาทีพ่ สั ดุ เปนเจาหนาทีจ่ ดั ทําราย
งานประจําป เปนกรรมการตรวจรับวัสดุและกรรมการควบคุมการกอสราง เปนกรรมการตรวจสภาพอาคาร เปน
กรรมการควบคุมการรับสงเงิน เปนกรรมการอํานวยการศึกษา เปนกรรมการประชาสัมพันธ เปนกรรมการจัดงาน
ประจําป อันเปนประเพณีทอ งถิน่ หรืองานราชพิธี งานรัฐพิธี เปนกรรมการชวยเหลือและบรรเทาทุกขประชาชน
ในทองถิ่นในกรณีเกิดภัยธรรมชาติและสาธารณภัยตาง ๆ เปนตน ฝกอบรมและใหคาแนะนํ
ํ
าปรึกษาในการปฏิบัติ
งานแกเจาหนาทีร่ ะดับรองลงมา ตอบปญหาชีแ้ จงตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง
ๆ ตามที่ไดรบั แตงตัง้ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัดและปฏิบัติหนา
ที่อื่นที่เกี่ยวของในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของงานที่รับผิดชอบ ติดตอประสานงานวางแผน
มอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบคุมตรวจสอบใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไขติดตามประเมินผลและแก
ปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบดวย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมตากว
่ํ านีท้ างรัฐศาสตร การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร
การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย หรือทางอืน่ ที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด
2. ไดดารงตํ
ํ าแหนงในระดับ 6 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทา โดยจะตองปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับงานทองถิ่น
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือเคยดํารงตําแหนงปลัดองคกรบริหารสวนตําบลหรือที่ ก.อบต.
เทียบเทา
3. กรณีตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบลตองปฏิบัติงานในตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวน
ตําบลในระดับเดียวกันมาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือเคยดํารงตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล ( เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป 5 ) มาแลวไมนอยกวา 2 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
1. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งของ
ประเทศไทย
2. มีความสามารถในการศึกษา หาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล
3. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
4. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
5. มีความรูความเขาใจนโยบายและแผนงานดานตางๆของสวนราชการที่สังกัด

6. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุมตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําและเสนอ แนะวิธีการแก
ไขปรับปรุงการปฏิบตั งิ านทีอ่ ยูใ นความรับผิดชอบ
7. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
8. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
9. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
10. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
11. มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร

ชื่อตําแหนง

นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล 7

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหนาทีป่ ลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งมีหนาที่
ความรับผิดชอบความยากและคุณภาพของงานสูงมาก รับผิดชอบงานบริหารทัว่ ไป การบริหารงานองคการ
บริหารสวนตําบล โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย และปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนมาก และปฏิบัติ
หนาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในฐานะปลัดองคการบริหารสวนตําบล รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ทําหนาที่พิจารณาทํา
ความเห็น สรุปรายงานเสนอแนะและดําเนินงานตามกฎหมายและระเบียบคําสั่งที่ตองใชความชํานาญเกี่ยวกับการ
บริหารงานองคการบริหารสวนตําบล โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน การอนุญาต การ
อนุมัติ การดูแลผลประโยชนของ อบต. การประกอบการคาซึง่ เปนทีร่ งั เกียจหรืออาจเปนอันตรายแกสขุ ภาพ และ
หนาทีอ่ น่ื ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน จัดใหมีและบํารุงทางบกและทางนํ้า
รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและทีส่ าธารณะ รวมทัง้ การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ปองกันและระงับ
โรคติดตอ จัดใหมเี ครือ่ งมือเครือ่ งใชในการดับเพลิงใหราษฎรไดรบั การศึกษาอบรม จัดใหมนี ้าสะอาด
ํ
หรือการ
ประปา จัดใหมโี รงฆาสัตวจดั ใหมสี ุสานฌาปนสถาน บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร จัดใหมแี ละ
บํารุงสถานที่ทาการพิ
ํ
ทักษรักษาคนเจ็บไข จัดใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น จัดใหมีและบํารุง
ทางระบายนํา้ เทศพาณิชย จัดใหมีและบํารุงสวมสาธารณะ จัดใหมแี ละบํารุงสงเคราะหมารดาและเด็ก จัดใหมี
และบํารุงโรงพยาบาล จัดใหมีการสาธารณูปการ จัดใหมกี ารจัดทํากิจการซึ่งจําเปนเพื่อการสาธารณสุขจัดตั้งและ
บํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา จัดใหมีและบํารุงสถานที่สาหรั
ํ บการกีฬาและพลศึกษา จัดใหมีและบํารุงสวนสาธารณะ
สวนสัตว และสถานที่พักผอนหยอนใจ ปรับปรุงแหลงเสือ่ มโทรม และรักษาความเรียบรอยของทองถิ่น กิจการ
อยางอื่นซึ่งจําเปนเพื่อการสาธารณสุข และหนาที่อื่น ๆ ซึ่งมีคําสั่งกระทรวงมหาดไทย หรือกฎหมายบัญญัติใหเปน
หนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล เชน การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการสภาองค
การบริหารสวน การจัดการใหความสะดวก และรักษาความสงบเรียบรอยในการเลือกตั้งของแตละหนวยเลือกตั้งที่
อยูในทองที่ การจัดการใหความสะดวก และรักษาความสงบเรียบรอยในการเลือกตัง้ การขออนุมตั จิ า งลูกจาง
และคนงานองคการบริหารสวนตําบล การขออนุมตั เิ ลือ่ นขัน้ เงินเดือนลูกจางคนงาน และพนักงานสวนตําบลประ
จําป การขออนุมัติใชจายเงินสะสมขององคการบริหารสวน
เปนกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเขาบรรจุเปน
พนักงานสวนตําบลที่ ก.อบต. จังหวัดแตงตัง้ เปนกรรมการสอบสวนพนักงานสวนตําบลผูถูกกลาวหากระทําผิด
วินยั เปนเจาหนาที่งบประมาณ เปนเจาหนาที่เกี่ยวกับการศึกษา เปนเจาหนาทีเ่ กีย่ วกับการควบคุมโรคระบาดสัตว
เปนกรรมการควบคุมรักษาทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล เปนผูเก็บรักษาเอกสารสําคัญขององคการ
บริหารสวนตําบล เปนผูร บั ผิดชอบเกีย่ วกับการเงินทัว่ ไปขององคการบริหารสวนตําบล ตรวจฎีกาเบิกจายเงิน ลง

นามถอนเงินจากธนาคารพาณิชย ธนาคารออมสิน คลังจังหวัด เปนกรรมการรักษาเงินขององคการบริหารสวน
ตําบล
เปนพนักงานเจาหนาทีป่ ระเมินภาษีโรงเรือน เปนพนักงานเจาหนาที่ประเมินภาษีบารุ
ํ งทองที่ เปน
พนักงานเจาหนาที่ประเมินภาษีปาย เปนพนักงานเจาหนาที่ควบคุมการฆาและออกใบอาชญาบัตรการฆาและการ
จําหนายเนื้อสัตว เปนเจาหนาทีด่ บั เพลิง เปนเจาหนาทีพ่ สั ดุ เปนเจาหนาทีจ่ ดั ทํารายงานประจําป เปนกรรมการ
ตรวจรับวัสดุและกรรมการควบคุมการกอสราง เปนกรรมการตรวจสภาพอาคาร เปนกรรมการควบคุมการรับสง
เงิน เปนกรรมการอํานวยการศึกษา เปนกรรมการประชาสัมพันธ เปนกรรมการจัดงานประจําป อันเปนประเพณี
ทองถิ่น หรืองานราชพิธี งานรัฐพิธี เปนกรรมการชวยเหลือและบรรเทาทุกขประชาชนในทองถิ่นในกรณีเกิดภัย
ธรรมชาติและสาธารณภัยตาง ๆ เปนตน ฝกอบรมและใหคาแนะนํ
ํ
าปรึกษาในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมา ตอบปญหาชี้แจงตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามทีไ่ ดรบั แตงตัง้
เขารวมประชุมในการกํ าหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัดและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของใน
ฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว
ยังทําหนาที่กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน
พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของงานที่รับผิดชอบ ติดตอประสานงานวางแผนมอบหมายงาน
วินิจฉัยสั่งการ ควบคุมตรวจสอบใหคาปรึ
ํ กษาแนะนํา ปรับปรุงแกไขติดตามประเมินผลและแกปญ
 หาขอขัดของ
ในการปฏิบตั งิ านทีร่ บั ผิดชอบดวย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล 6
2.! สําหรับตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล ตองดํารงตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล 7) หรือเคยดํารงตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล (เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป 6) หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป สําหรับตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล (นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล 7) ตองดํารงตําแหนงนักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล 6
หรือเคยดํารงตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล (เจาหนาทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป 6) หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามา
แลวไมนอยกวา 2 ป และ
3. ไดปฏิบัติงานในตําแหนงนักบริหารงานทองถิน่ หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของมาแลวไมนอ ยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูค วามสามารถเชนเดียวกับนักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล 6 แลว จะ
ตองมีความรูค วามเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ชื่อตําแหนง
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หนาที่และความรับผิดชอบ
บริหารงานในฐานะปลัดองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบความยากและ คุณ
ภาพของงานสูงมากเปนพิเศษ รับผิดชอบการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล โดยควบคุมหนวยงานหลาย
หนวย และปกครองผูใตบังคับบัญชาเปนจํานวนมากพอสมควร และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในฐานะปลัดองคการบริหารสวนตําบล ทําหนาที่พิจารณาทําความเห็น สรุปรายงานเสนอแนะและ
ดําเนินงานตามกฎหมายและระเบียบคําสั่งที่ตองใชความชํานาญเกี่ยวกับการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชนการอนุญาต การอนุมตั ิ การดูแลผลประโยชนของ อบต.
การประกอบการคาซึ่งเปนที่รังเกียจหรืออาจเปนอันตรายแกสุขภาพ และหนาที่อื่นตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข การ
รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน จัดใหมแี ละบํารุงทางบกและทางนํ้า รักษาความสะอาดของถนนหรือทาง
เดินและที่สาธารณะ รวมทัง้ การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ปองกันและระงับโรคติดตอ จัดใหมเี ครือ่ งมือเครือ่ งใช
ในการดับเพลิงใหราษฎรไดรบั การศึกษาอบรม จัดใหมนี ้าสะอาด
ํ
หรือการประปา จัดใหมโี รงฆาสัตวจดั ใหมี
สุสานฌาปนสถาน บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร จัดใหมีและบํารุงสถานที่ทาการพิ
ํ
ทักษรักษาคน
เจ็บไข จัดใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น จัดใหมีและบํารุงทางระบายนํา้ เทศพาณิชย จัดใหมี
และบํารุงสวมสาธารณะ จัดใหมีและบํารุงสงเคราะหมารดาและเด็ก จัดใหมีและบํารุงโรงพยาบาล จัดใหมีการ
สาธารณูปการ จัดใหมกี ารจัดทํากิจการซึ่งจําเปนเพื่อการสาธารณสุขจัดตั้งและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา จัดใหมี
และบํารุงสถานที่สาหรั
ํ บการกีฬาและพลศึกษา จัดใหมีและบํารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว และสถานที่พักผอน
หยอนใจ ปรับปรุงแหลงเสือ่ มโทรม และรักษาความเรียบรอยของทองถิ่น กิจการอยางอืน่ ซึง่ จําเปนเพือ่ การสา
ธารณสุข และหนาที่อื่น ๆ ซึ่งมีคําสั่งกระทรวงมหาดไทย หรือกฎหมายบัญญัตใิ หเปนหนาทีข่ ององคการบริหาร
สวนตําบล เชน การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการสภาองคการบริหารสวน การจัดการ
ใหความสะดวก และรักษาความสงบเรียบรอยในการเลือกตั้งของแตละหนวยเลือกตั้งที่อยูในทองที่ การจัดการให
ความสะดวก และรักษาความสงบเรียบรอยในการเลือกตัง้ การขออนุมตั จิ า งลูกจาง และคนงานองคการบริหาร
สวนตําบล การขออนุมตั เิ ลือ่ นขัน้ เงินเดือนลูกจางคนงาน และพนักงานสวนตําบลประจําป การขออนุมตั ใิ ชจา ย
เงินสะสมขององคการบริหารสวนตําบล เปนกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเขาบรรจุเปนพนักงานสวนตําบลตามที่
ก.อบต. จังหวัดแตงตัง้ เปนกรรมการสอบสวนพนักงานสวนตําบลผูถูกกลาวหากระทําผิดวินยั
เปนเจาหนาทีง่ บ
ประมาณ เปนเจาหนาที่เกี่ยวกับการศึกษา เปนเจาหนาทีเ่ กีย่ วกับการควบคุมโรคระบาดสัตว เปนกรรมการควบ
คุมรักษาทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล เปนผูเก็บรักษาเอกสารสําคัญขององคการบริหารสวนตําบล เปน
ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบล ตรวจฎีกาเบิกจายเงิน ลงนามถอนเงินจาก

ธนาคารพาณิชย ธนาคารออมสิน คลังจังหวัด เปนกรรมการรักษาเงินขององคการบริหารสวนตําบล เปน
พนักงานเจาหนาทีป่ ระเมินภาษีโรงเรือน เปนพนักงานเจาหนาที่ประเมินภาษีบารุ
ํ งทองที่ เปนพนักงานเจาหนาที่
ประเมินภาษีปาย เปนพนักงานเจาหนาที่ควบคุมการฆาและออกใบอาชญาบัตรการฆาและการจําหนายเนือ้ สัตว
เปนเจาหนาที่ดับเพลิง เปนเจาหนาทีพ่ สั ดุ เปนเจาหนาทีจ่ ดั ทํารายงานประจําป เปนกรรมการตรวจรับวัสดุและ
กรรมการควบคุมการกอสราง เปนกรรมการตรวจสภาพอาคาร เปนกรรมการควบคุมการรับสงเงิน เปนกรรมการ
อํานวยการศึกษา เปนกรรมการประชาสัมพันธ เปนกรรมการจัดงานประจําป อันเปนประเพณีทอ งถิน่ หรืองาน
ราชพิธี งานรัฐพิธี เปนกรรมการชวยเหลือและบรรเทาทุกขประชาชนในทองถิ่นในกรณีเกิดภัยธรรมชาติและสา
ธารณภัยตาง ๆ เปนตน ฝกอบรมและใหคาแนะนํ
ํ
าปรึกษาในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบ
ปญหาชี้แจงตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรบั แตงตัง้ เขารวมประชุม
ในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัดและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของในฐานะหัวหนาหนวย
งาน นอกจากปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลัง
เจาหนาที่และงบประมาณของงานที่รับผิดชอบ ติดตอประสานงานวางแผนมอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบคุม
ตรวจสอบใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไขติดตามประเมินผลและแกปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานที่รับ
ผิดชอบดวย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล 6 และ
2. ดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ าระดับ 7 ในตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบลหรือที่ ก.อบต. เทียบเทามา
แลวไมนอยกวา 4 ป และไดปฏิบตั ริ าชการในตําแหนงนักบริหารงานทองถิน่ หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของมาแลวไมนอ ย
กวา
1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
มีความรูค วามสามารถเชนเดียวกับนักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล 7 และมีความ
เชี่ยวชาญหรือชํานาญงานในหนาทีท่ ร่ี บั ผิดชอบ

