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นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบล 7
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บริหาร

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล หรือรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ซึ่งมี
หน้าที่ความรับผิดชอบความยากและคุณภาพของงานสูงมาก รับผิดชอบงานบริหารทั่วไป
การบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนตาบล โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจานวนมาก
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ทาหน้าที่
พิจารณาทาความเห็น สรุปรายงานเสนอแนะและดาเนินงานตามกฎหมายและระเบียบคาสั่งที่ต้องใช้ความ
ชานาญเกี่ยวกับการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบล โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
เช่น การอนุญาต การอนุมัติ การดูแลผลประโยชน์ของ อบต . การประกอบการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจหรืออาจ
เป็นอันตรายแก่สุขภาพ และหน้าที่อื่นตาม พ .ร.บ.สาธารณสุข การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
จัดให้มีและบารุงทางบกและทางน้า รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการ
กาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ปูองกันและระงับโรคติดต่อ จัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิงให้ราษฎร
ได้รับการศึกษาอบรม จัดให้มีน้าสะอาด หรือการประปา จัดให้มีโรงฆ่าสัตว์จัดให้มีสุสานฌาปนสถาน บารุง
และส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร จัดให้มีและบารุงสถานที่ทาการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ จัดให้มีและ
บารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น จัดให้มีและบารุงทางระบายน้า เทศพาณิชย์ จัดให้มีและบารุงส้วม
สาธารณะ จัดให้มีและบารุงสงเคราะห์มารดาและเด็ก จัดให้มีและบารุงโรงพยาบาล จัดให้มีการ
สาธารณูปการ จัดให้มีการจัดทากิจการซึ่งจาเป็นเพื่อการสาธารณสุขจัดตั้งและบารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา จัด
ให้มีและบารุงสถานที่สาหรับการกีฬาและพลศึกษา จัดให้มีและบารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความเรียบร้อยของท้องถิ่น กิจการอย่างอื่นซึ่งจาเป็น
เพื่อการสาธารณสุข และหน้าที่อื่น ๆ ซึ่งมีคาสั่งกระทรวงมหาดไทย หรือกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบล เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วน การจัดการให้ความสะดวก และรักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งที่
อยู่ในท้องที่ การจัดการให้ความสะดวก และรักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง การขออนุมัติจ้าง
ลูกจ้าง และคนงานองค์การบริหารส่วนตาบล การขออนุมัติเลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้างคนงาน และพนักงาน
ส่วนตาบลประจาปี การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตาบล เป็นกรรมการสอบแข่งขันบุคคล
/เข้าบรรจุ…..

-2เข้าบรรจุเป็นพนักงานส่วนตาบลที่ ก.อบต. จังหวัดแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนพนักงานส่วนตาบลผู้ถูก
กล่าวหากระทาผิดวินัย เป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ
การควบคุมโรคระบาดสัตว์ เป็นกรรมการควบคุมรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาบล เป็นผู้เก็บ
รักษาเอกสารสาคัญขององค์การบริหารส่วนตาบล เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินทั่วไปขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล ตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงิน ลงนามถอนเงินจากธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน คลังจังหวัด เป็น
กรรมการรักษาเงินขององค์การบริหารส่วนตาบล เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินภาษีโรงเรือน เป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินภาษีบารุงท้องที่ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินภาษีปูาย เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
ควบคุมการฆ่าและออกใบอาชญาบัตรการฆ่าและการจาหน่ายเนื้อสัตว์ เป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิง เป็นเจ้าหน้าที่
พัสดุ เป็นเจ้าหน้าที่จัดทารายงานประจาปี เป็นกรรมการตรวจรับวัสดุและกรรมการควบคุมการก่อสร้าง เป็น
กรรมการตรวจสภาพอาคาร เป็นกรรมการควบคุมการรับส่งเงิน เป็นกรรมการอานวยการศึกษา เป็น
กรรมการประชาสัมพันธ์ เป็นกรรมการจัดงานประจาปี อันเป็นประเพณีท้องถิ่น หรืองานราชพิธี งานรัฐพิธี
เป็นกรรมการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ประชาชนในท้องถิ่นในกรณีเกิดภัยธรรมชาติและสาธารณภัยต่าง ๆ
เป็นต้น ฝึกอบรมและให้คาแนะนาปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาชี้แจง
ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการ
กาหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัดและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน
นอกจากปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทาหน้าที่กาหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากาลัง
เจ้าหน้าที่และงบประมาณของงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงานวางแผนมอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ
ควบคุมตรวจสอบให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงแก้ไขติดตามประเมินผลและแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการ
ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบด้วย

ชื่อตาแหน่ง
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บริหาร

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากอง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานค่อนข้างสูงมาก ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านการคลังขององค์การบริหารส่วนตาบล และ
ปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจานวนมากพอสมควร หรือปฏิบัติงานบริหารงานคลังในลักษณะผู้ชานาญการ
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทาความเห็น เสนอแนะ และดาเนินการปฏิบัติงานบริหารงาน
การคลังที่ต้องใช้ความชานาญ โดยตรวจสอบการจัดงานต่าง ๆ เกี่ยวกับงานการคลังหลายด้าน เช่น งานการ
คลัง งานการเงินและบัญชี งานการจัดเก็บรายได้ งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ งาน
พัสดุ งานธุรการ งานจัดการเงินกู้ งานจัดระบบงาน งานบุคคล งานตรวจสอบรับรองความถูกต้องเกี่ยวกับ
การเบิกจ่าย งานรับรองสิทธิ การเบิกเงินงบประมาณ การควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่าย การเก็บ
รักษาทรัพย์สินที่มีค่าและหลักฐานแทนตัวเงิน พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินต่าง ๆ รายงานการ
ปฏิบัติงาน สรุปเหตุผลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องวางแผนงาน
ด้านต่าง ๆ ให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่สังกัดหน่วยงานการคลังปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนควบคุมการตรวจสอบและประเมินผล ทารายงานประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พิจารณา
ปรับปรุงแก้ไข ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายจริงเพื่อประกอบการพิจารณาวิเคราะห์การประมาณการ
รายรับรายจ่าย กาหนดรายจ่ายของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการประหยัดและคล่องตัวในการปฏิบัติงานโดยทั่วไป
ของ อบต. สืบหาแหล่งที่มาของรายได้ ดาเนินการให้มีการชาระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อย่างทั่วถึง
ตรวจสอบการรายงานการเงินและบัญชีต่าง ๆ ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ การจัดซื้อ การจ้าง ร่วม
เป็นกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น เป็นกรรมการรักษาเงิน เป็นกรรมการตรวจการจ้าง เป็น
กรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เสนอข้อมูลทางด้านการคลังเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน
เป็นต้น ฝึกอบรมและให้คาปรึกษาแนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกาหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่
สังกัดและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้าง
แล้ว ยังทาหน้าที่กาหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาร่างอัตรากาลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ
ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่
รับผิดชอบด้วย

ชื่อตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5
ตาแหน่งประเภท
ทั่วไป
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับแผนก ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานสูงมาก หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งเป็นตาแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานเทียบได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยควบคุมตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจานวนพอสมควร หรือปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบาย
และแผนที่ยากมาก โดยไม่จาเป็นต้องมีผู้กากับตรวจสอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากมากเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผนการดาเนินการงานตามแผน
และโครงการต่าง ๆซึ่งอาจเป็นนโยบาย แผนงานองค์การบริหารส่วนตาบล และโครงการทางเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการ
ระดับชาติ หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี ฝึกอบรมให้คาปรึกษาแนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานใน
หน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยังทาหน้าที่
ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คาปรึกษา แนะนา ปรับปรุงแก้ไข
ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทาหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

ชื่อตาแหน่ง

นิติกร 4

ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับแผนก ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานสูงหรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานซึ่งเป็นตาแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
เทียบได้ระดับเดียวกันรับผิดชอบงานกฎหมาย โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือผู้อยู่
ใต้บังคับบัญชาจานวนหนึ่งหรือปฏิบัติงานกฎหมายที่ค่อนข้างยากมาก โดยไม่จาเป็นต้องมีผู้กากับ
ตรวจสอบ
หรือภายใต้การตรวจสอบบ้างและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากมากเกี่ยวกับกฎหมาย โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างเช่น ร่างหรือแก้ไขเพิ่มเติม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ทานิติกรรม พิจารณา วินิจฉัยปัญหากฎหมาย
การสอบสวนตรวจพิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนตาบล และการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ การ
ดาเนินการทางคดี พิจารณาตอบข้อหารือปัญหากฎหมายและการปฏิบัติทางกฎหมาย ติดตามและ
ประสานงาน การดาเนินคดีเป็นต้น ให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยังทาหน้าที่
ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข
ติดตามประเมินผลและแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทาหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย

ชื่อตาแหน่ง

นักพัฒนาชุมชน 3

ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนภายใต้การกากับตรวจสอบโดยใกล้ชิด และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน โดยปฏิบัติหน้าที่
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น สารวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตพัฒนาชุมชนเพื่อจัดทาแผนงาน ดาเนินการ
และนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่าง ๆ แสวงหาผู้นาท้องถิ่น เป็นผู้นาและเป็นที่ปรึกษา
กลุ่มในการพัฒนาชุมชน ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจและความคิดริเริ่มในการพัฒนา
ชุมชนในท้องถิ่นของตน ร่วมทางานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ให้คาแนะนาและ ฝึกอบรม
ประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้ต่อครอบครัวในด้าน
การเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน อานวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร ติดตามผลงานและจัดทารายงานต่าง ๆ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่
อื่นที่เกี่ยวข้อง

ชื่อตาแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี 3

ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การกากับตรวจสอบใกล้ชิด และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นปฏิบัติงานที่ยากพอสมควร เกี่ยวกับการเงินและบัญชี โดยปฏิบัติหน้าที่
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น จัดทาฎีกา ตรวจสอบการตั้งฎีกาเบิกจ่ายในหมวดต่าง ๆ ตรวจสอบ
ความถูกต้องของบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท จัดทารายงานเงินรายจ่ายตาม
งบประมาณของประจาเดือน จัดทาประมาณการ รายได้รายจ่ายประจาปี พร้อมทั้งจัดทาแผนการปฏิบัติงาน
ดาเนินการเกี่ยวกับงานขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ วิเคราะห์ ประเมินผลและติดตาม
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายและจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนเป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่
อื่นที่เกี่ยวข้อง

ชื่อตาแหน่ง

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3

ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติขั้นต้นเกี่ยวกับวิชาการจัดเก็บรายได้ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะการ
ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้อื่น ๆ ภายใต้การกากับตรวจสอบโดยทั่วไป
หรือตามคาสั่ง หรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถี่ถ้วนและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
และรายได้อื่น ๆ ปรับปรุงแบบแสดงรายการ คาร้อง และคาขอของผู้เสียภาษีให้เหมาะสมโดยปฏิบัติหน้าที่
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น พิจารณาคาร้อง หรือเรื่องราวอื่น ๆ ในการจัดเก็บภาษีอากร ซึ่ง
ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่ ภาษีปูาย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมกิจการค้า
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมแผงลอย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการแต่งผม ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตการทาน้าแข็ง เพื่อการค้า ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน ค่าธรรมเนียมตรวจรักษาโรค
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย ค่าธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล ค่าธรรมเนียมควบคุมการก่อสร้างอาคาร
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่น ๆ ตามข้อบังคับตาบล ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับตาบล ค่าอากรการฆ่า
สัตว์ ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ ค่ารับจ้างฆ่าสัตว์ ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ ค่าเช่าโรงมหรสพ ค่าเช่าตลาดสด
ค่าเช่าแผงลอย ค่าที่วางขายของในสวนสาธารณะ ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วน
ตาบลและเงินฝากธนาคาร ค่าจาหน่วยเวชภัณฑ์ คาร้องต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิ์การเช่า และ
ค่าชดเชยต่าง ๆ เป็นต้น ตรวจสอบและประเมินภาษีตามอานาจหน้าที่ ตรวจสอบการแยกแบบแสดงรายการ
เอกสารแนบเรื่อง และรายละเอียดต่าง ๆ ควบคุมและตรวจสอบการรวบรวมข้อมูลและจัดทารายงาน
ตรวจสอบการลงบัญชีและทะเบียนควบคุมและเร่งรัดเกี่ยวกับการภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้
อื่น ๆ ค่าชาระ ควบคุมการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ วิเคราะห์ข้อมูลและให้เหตุผลในชั้นต้น
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ ให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้วยังทาหน้าที่ติดต่อ
ประสานงานควบคุมตรวจสอบและให้คาปรึกษาแนะนาและแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่
รับผิดชอบด้วย
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานทาหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย

ชื่อตาแหน่ง

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 3

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานไม่สูงนัก หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้า
หน่วยงานซึ่งเป็นตาแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงาน
จัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้อื่น ๆ โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
จานวนหนึ่ง หรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ที่ยากพอควรภายใต้
การตรวจสอบและแนะนาบ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้อื่น ๆ
โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น พิจารณาคาร้อง หรือเรื่องราวอื่น ๆ ในการจัดเก็บ
ภาษีอากร ซึ่งได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่ ภาษีปูาย ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตควบคุม
กิจการค้า ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการแต่งผม ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตการทาน้าแข็งเพื่อการค้า
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน และใช้เครื่องขยายเสียง ค่าธรรมเนียมตรวจรักษาโรค ค่าธรรมเนียม
เก็บขยะมูลฝอย ค่าธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล ค่าธรรมเนียมควบคุมการก่อสร้างอาคาร ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
ตามข้อบังคับตาบล ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมายและบังคับตาบล ค่าอากรการฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ ค่ารับจ้างฆ่าสัตว์ ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ ค่าเช่าโรงมหรสพ ค่าเช่าตลาดสด ค่าเช่า
แผงลอย ค่าที่วางขายของในที่สาธารณะ ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลและเงินฝากธนาคาร
ค่าจาหน่วยเวชภัณฑ์ คาร้องต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเช่า และค่าชดเชยต่าง ๆ เป็นต้น รับเงิน
หรือควบคุมการรับเงินโดยใกล้ชิด ควบคุมหรือจัดทาทะเบียนต่าง ๆ เก็บรักษาหรือค้นหาเอกสารหลักและ
เรื่องของผู้เสียภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น สอดส่องตรวจตราเร่งรัดภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง
ๆ และรายได้อื่นค้างชาระ ควบคุมหรือดาเนินงานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทารายงานและปฏิบัติ
หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหมวดงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยังทาหน้าที่
ติดต่อประสานงาน ควบคุม ตรวจสอบ และให้คาปรึกษาแนะนาและแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทาหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย

ชื่อตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

นักวิชาการเกษตร 5
ทั่วไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับแผนก ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานสูงมาก หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งเป็นตาแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
เทียบได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานวิชาการเกษตรโดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือ
ปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจานวนพอสมควร หรือปฏิบัติงานวิชาการเกษตรที่ยากมาก โดยไม่จาเป็นต้องมีผู้
กากับตรวจสอบและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ศึกษา ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย ทาความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และดาเนินการปฏิบัติ
งานที่ยากมากเกี่ยวกับวิชาการเกษตร โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น การปรับปรุง
บารุงพันธุ์ การคัดพันธุ์ การขยายพันธุ์ การปรับปรุงวิธีการผลิต การใช้ปุ๋ย การเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร
เป็นต้น แก้ปัญหาขัดข้องต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และวิเคราะห์วิจัยทาง
การเกษตรที่มีความยุงยากมาก ให้คาปรึกษา แนะนาวิชาการใหม่ ๆ สาธิตการปลูกพืชและปราบศัตรูพืช
ตรวจสอบ ควบคุม และปฏิบัติงานวิเคราะห์ ทดสอบ พืชพันธุ์พืช วัตถุมีพิษ และปุ๋ยเคมี เพื่อดาเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย ฝึกอบรมและให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานนอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยังทาหน้าที่ติดต่อ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คาปรึกษา แนะนาปรับปรุงแก้ไข ติดตาม
ประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน ทาหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ชื่อตาแหน่ง

นักวิชาการศึกษา 3

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานชั้นต้นเกีย่ วกับวิชาการศึกษา ภายใต้การกากับตรวจสอบโดยใกล้ชิด และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เป็นเจ้าหน้าทีช่ ั้นต้น ทาหน้าทีช่ ่วยศึกษาวิเคราะห์เกีย่ วกับการแนะแนวการศึกษา และการ
จัดบริการส่งเสริมการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งได้แก่การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการ
กาลังคน หลักสูตร แบบเรียน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนความ
ต้องการด้านการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการแนะนาแนวการศึกษา
และอาชีพเผยแพร่การศึกษา เช่น ออกรายการทางวิทยุ โทรทัศน์ การเขียนบทความ จัดทาวารสารหรือเอกสาร
ต่าง ๆ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ชื่อตาแหน่ง

นายช่างโยธา 5

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับแผนก ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานสูงมาก หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งเป็นตาแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
เทียบได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานช่างโยธา โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือปกครอง
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจานวนพอสมควร หรือปฏิบัติงานช่างโยธาที่ยากมาก โดยไม่จาเป็นต้องมีผู้กากับตรวจสอบ
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงมากเกี่ยวกับงานช่างโยธา โดยปฏิบัติหน้าที่
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น การออกแบบ การควบคุมการก่อสร้างและบารุงรักษาด้วย ช่างโยธา
การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา เช่น ทาง สะพาน ท่อระบายน้า ช่องน้า อาคาร อุโมงค์ เขื่อน
อาคารชลประทาน อาคารการประปา ท่าเทียบเรือ สนามบิน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ปฏิบัติงานสารวจต่าง ๆ
เกี่ยวกับงานช่างโยธา เช่น สารวจเพื่อการก่อสร้าง สารวจและทดลองวัสดุ ทดลองหาคุณสมบัติของดิน สารวจ
ข้อมูลการจราจร สารวจทางอุทกวิทยา ตรวจทานแบบ คานวณออกแบบด้านช่างโยธา ซ่อมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์
เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการสารวจและทดลองทุกชนิดให้ได้มาตรฐาน ควบคุมการใช้ การบารุงรักษา
เครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ให้ถูกต้องตามหลักวิชา เป็นต้น ฝึกอบรมและให้คาปรึกษาแนะนาใน
การปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยังทาหน้าที่
ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม
ประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทาหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย

ชื่อตาแหน่ง

นักบริหารงานช่าง 6

ตาแหน่งประเภท บริหาร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากอง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานสูง โดยควบคุมและรับผิดชอบงานบริหารงานช่าง ควบคุมการปฏิบัติงานช่างและปกครองผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชาจานวนมากพอสมควรหรือปฏิบัติงานบริหารงานออกแบบ และก่อสร้างในลักษณะผู้ชานาญการ
หรือผู้มีความชานาญงานเทียบได้ระดับเดียวกัน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ควบคุมและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการออกแบบและก่อสร้างงานโยธา การ
วางโครงการสารวจวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบ วางผังหลัก ออกแบบสถาปัตยกรรม ครุภัณฑ์และ
ออกแบบงานด้านวิศวกรรมต่าง ๆ ตลอดจนควบคุมการก่อสร้างและซ่อมแซมบารุงรักษาและติดตามผลวิจัย
งานทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ควบคุมการเขียนแบบรูปรายการก่อสร้าง การประมาณราคา จัดพิมพ์
แบบรูปรายการต่าง ๆ ดาเนินการประกวดราคา ทาสัญญาจ้าง ควบคุมการก่อสร้าง และตรวจรับงานงวด
เพื่อเบิกจ่ายเงิน พิจารณาข้อขัดแย้งต่าง ๆ ในด้านงานออกแบบและก่อสร้าง ให้บริการตรวจสอบแบบรูปและ
รายการ เป็นที่ปรึกษาในงานออกแบบและก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อให้มีคุณภาพได้
มาตรฐานสอดคล้องเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ตรวจแบบก่อสร้างต่าง ๆ ของเอกชนที่ขอรับ
อนุญาตปลูกสร้าง ตรวจทางแบบก่อสร้างด้านช่างโยธาและอาคาร ควบคุมตรวจสอบงานโยธา เช่น สะพาน
ถนน ท่อระบายน้า ทางเท้า คลอง อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ สวนสาธารณะ สารวจข้อมูลการจราจร
สารวจและทดลองวัสดุ ควบคุมตรวจสอบซ่อมแซมไฟฟูา สวนสาธารณะ ควบคุมการใช้บารุงรักษาเครื่องจักร
ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ของหน่วยงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาการงานรวบรวมข้อมูลและสถิติ งาน
สัญญา งานจัดตกแต่งสถานที่ ในงานพิธีท้องถิ่น งานราชพิธี งานรัฐพิธี เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็น
กรรมการควบคุมการก่อสร้าง เป็นนายตรวจปูองกันอัคคีภัย เป็นนายตรวจเวรยามสานักงาน ตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วม
ประชุมในการกาหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากาลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คาปรึกษา
แนะนา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ชื่อตาแหน่ง

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 3

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานไม่สูงนัก หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้า
หน่วยงานซึ่งเป็นตาแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงาน
จัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้อื่น ๆ โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
จานวนหนึ่ง หรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ที่ยากพอควรภายใต้
การตรวจสอบและแนะนาบ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้อื่น ๆ
โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น พิจารณาคาร้อง หรือเรื่องราวอื่น ๆ ในการจัดเก็บ
ภาษีอากร ซึ่งได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่ ภาษีปูาย ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตควบคุม
กิจการค้า ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการแต่งผม ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตการทาน้าแข็งเพื่อการค้า
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน และใช้เครื่องขยายเสียง ค่าธรรมเนียมตรวจรักษาโรค ค่าธรรมเนียม
เก็บขยะมูลฝอย ค่าธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล ค่าธรรมเนียมควบคุมการก่อสร้างอาคาร ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
ตามข้อบังคับตาบล ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมายและบังคับตาบล ค่าอากรการฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ ค่ารับจ้างฆ่าสัตว์ ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ ค่าเช่าโรงมหรสพ ค่าเช่าตลาดสด ค่าเช่า
แผงลอย ค่าที่วางขายของในที่สาธารณะ ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลและเงินฝากธนาคาร
ค่าจาหน่วยเวชภัณฑ์ คาร้องต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเช่า และค่าชดเชยต่าง ๆ เป็นต้น รับเงิน
หรือควบคุมการรับเงินโดยใกล้ชิด ควบคุมหรือจัดทาทะเบียนต่าง ๆ เก็บรักษาหรือค้นหาเอกสารหลักและ
เรื่องของผู้เสียภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น สอดส่องตรวจตราเร่งรัดภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง
ๆ และรายได้อื่นค้างชาระ ควบคุมหรือดาเนินงานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทารายงานและปฏิบัติ
หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหมวดงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยังทาหน้าที่
ติดต่อประสานงาน ควบคุม ตรวจสอบ และให้คาปรึกษาแนะนาและแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทาหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย

ชื่อตาแหน่ง

เจ้าพนักงานพัสดุ 3

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานไม่สูงนัก หรือ
ปฏิบัติงานพัสดุที่ยากพอสมควร ภายใต้การกากับตรวจสอบบ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรหรือมีความรับผิดชอบไม่สูงนักเกี่ยวกับงานพัสดุ โดยปฏิบัติหน้าที่
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น การจัดซื้อ จัดหา ว่าจ้าง ตรวจรับ เก็บรักษา จัดทาทะเบียน
เบิกจ่ายพัสดุ ดาเนินเรื่องการจัดซื้อและว่าจ้างซ่อมพัสดุครุภัณฑ์ ร่างสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ
บันทึกย่อเรื่องรายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เป็นต้น ให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติงานแก่
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาติดต่อประสานงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ชื่อตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

3

ทั่วไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป หรืองานเลขานุการ ภายใต้การกากับ
ตรวจสอบโดยใกล้ชิด และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นที่ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปโดย ควบคุม
การจัดการงานต่าง ๆ หลายด้าน เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงิน และบัญชี
งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูล สถิติ งานสัญญาเป็น
ต้น หรือปฏิบัติงานเลขานุการที่ยากพอสมควร เช่น ร่าง โต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและ
เตรียมการสาหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม จดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุมทาง
วิชาการ และรายงานอื่น ๆ ทาเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ติดตามผลการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือผลการปฏิบัติตามคาสั่งหัวหน้าส่วนราชการเป็นต้น และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ชื่อตาแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ 3

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการที่ยากพอสมควร
ภายใต้การกากับตรวจสอบบ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิค
หรือวิชาการ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ร่างหนังสือ โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง
สรุปความเห็นที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการด้านใดด้านหนึ่ง ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับงานช่างสาขาต่าง
ๆ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือเศรษฐกิจและสังคม ฯลฯ การเก็บรักษาและเปลี่ยนแปลง
ทะเบียนยานพาหนะ การโอนกรรมสิทธิ ติดตามให้มีการซ่อมบารุง รักษาหรือซ่อมแซมตามกาหนดเวลาที่
ฝุายเทคนิคกาหนดไว้ การจาหน่ายยานพาหนะที่ชารุดเสื่อมสภาพ และการเบิกจ่ายพัสดุ
ทางช่างการตรวจสอบลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสารสาคัญของทางราชการ เช่น
ทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตาบล ทะเบียนที่เกี่ยวกับการค้าและอุตสาหกรรม งานทะเบียนเอกสาร
เกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุม เป็นต้น ให้
คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ติดต่อประสานงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง

ชื่อตาแหน่ง

นักบริหารงานทั่วไป 6

ตาแหน่งประเภท

บริหาร

หน้าที่และความรับผิดชอบ
บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานสูง รับผิดชอบงานบริหารทั่วไปหรือเลขานุการ โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย และปกครองผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชาจานวนมาก และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทาความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และดาเนินการ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชานาญพิเศษเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปหรืองานเลขานุการ โดยควบคุมตรวจสอบการ
จัดการงานต่าง ๆ หลายด้าน เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน
งานนโยบายและแผน งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจัดระบบงาน
งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบและสัญญา งานรวบรวม
ข้อมูลสถิติ งานแปลเอกสาร งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสาหรับการประชุม งานบันทึกเรื่องเสนอที่
ประชุม งานทารายงานกาประชุมและรายงานอื่น ๆ งานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ งานติดตาม
ผลงาน เป็นต้น ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง
ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมในการกาหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด และในฐานะ
หัวหน้าหน่วยงานทาหน้าที่กาหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากาลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณ
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ
ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานใ
น
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานราชการที่มิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่
ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตาบลโดยเฉพาะ

ชื่อตาแหน่ง

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปูองกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
ค่อนข้างยากภายใต้การกากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคาสั่ง ตามแบบ หรือตามแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่
อย่างกว้าง ๆ ที่จาเป็นต้องปฏิบัติโดยผู้มีความรู้ความสามารถหรือความชานาญงานค่อนข้างสูง แล
ะ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปูองกันมิให้เกิดเพลิงไหม้ ระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นโดยรวดเร็วมิให้ลุกลามออกไป ลดอันตราย
และความเสียหายที่เกิดเพลิงไหม้ รักษาและบารุงขวัญ ตลอดจนทรัพย์สินของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ปูองกัน
และบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย วาตภัย การอพยพผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน ช่วยเหลือสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย การฟื้นฟูบูรณะสิ่งชารุดเสียหายในคืนสภาพเดิม ตามแผนที่เทศบาลได้กาหนดไว้ เป็นต้น และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

