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บัญชีสรุปมาตรฐานกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบล
จํานวน  70  สายงาน

1.ตําแหนงสายงานผูบริหาร  จํานวน  8  ตําแหนง  ดังนี้.-
ลําดับ ชื่อตําแหนง ลักษณะงานโดยทั่วไป คุณวุฒิ ก.อบต. กําหนด

1 นักบริหารงานองคการ
บริหารสวนตําบล

ระดับ 6,7,8

สายงานนี้ครอบคลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานประจําขององคการบริหารสวนตําบลใน
ฐานะปลัดองคการบริหารสวนตําบล และรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งมีลักษณะงาน
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายของแผนงานที่สภาองคการบริหารสวนตําบลเปนผูกําหนด ให
สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเท ใหคําปรึกษา
หนาที่และความรับผิดชอบ ปกครองบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบลในองคการบริหารสวน
ตําบลและการบริหารงานบุคคลของ อบต. ทั้งหมด และดําเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตตาง ๆ
ขององคการบริหารสวนตําบล การบริหารสวนตําบล งานการศึกษา การเลือกตั้ง

1.ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบไดไม
ต่ํากวานี้ทางรัฐศาสตร กฎหมาย
การปกครอง การบริหาร รัฐกิจ รัฐ
ประศาสนศาสตร หรือทางอื่นที่ ก.
อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
(สายงานเดิม ก.อบต. ปรับปรุงใหม)

2 นักบริหารงานทั่วไป
ระดับ 6,7

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ซึ่งมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ
ตามแตจะไดรับคําสั่งโดยไมจํากัดขอบเขตหนาที่ เชน ติดตอนัดหมาย จัดงานรับรองตาง ๆ
เตรียมเรื่องและเตรียมการสําหรับการประชุม ทํารายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ ทําเรื่อง
ติดตอกับหนวยงานและบุคคลตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติตาม
มติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติตามคําสั่งหนัวหนาสวนราชการ  หรือมีลักษณะงานที่ตอง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมและบริหารงานหลายดานดวยกัน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
รวมทั้งงานราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกอง หรือสวนราชการใดในองคการบริหาร
สวนตําบลโดยเฉพาะ

1.ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไม
ต่ํากวานี้ ทุกสาขา ที่ ก.อบต. ก.พ.
หรือ ก.ค.รับรอง (สายงานเดิม ก.
อบต.ปรับปรุงใหม)
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ลําดับ ชื่อตําแหนง ลักษณะงานโดยทั่วไป คุณวุฒิ ก.อบต. กําหนด
3 นักบริหารงานการคลัง

ระดับ 6,7
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางดานบริหารงานการคลังของ อบต. ซึ่ง
มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย วางแผน ควบคุม มอบหมายงาน
ตรวจสอบ ประเมินผลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานทางดานการบริหารงานการคลัง
หลายดาน  เชน งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานการจัดเก็บรายได งานรวบรวม
ขอมูลสถิติและวิเคราะหงบประมาณ งานพัสดุ งานธุรการ งานการจัดการเงินกู งานจัด
ระดับงาน งานบริหารงานบุคคล งานตรวจสอบเกี่ยวกับการเบิกจาย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การเสนอแนะและใหคําปรึกษาแนะนํา การทําความเห็นและสรุปรายงาน ดําเนินการ
เกี่ยวกับการอนุญาตที่เปนอํานาจหนาที่ของหนวยงานการคลัง เก็บรักษาทรัพยสินที่มีคา
ของ อบต. และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

1. ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํา
กวานี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร เศรษฐ
ศาสตร บริหารการคลัง การเงิน การเงิน
และการธนาคาร บริหารธุรกิจ การจัดการ
ทั่วไป เฉพาะการจัดการทั่วไปตองมีการ
ศึกษาวิชาบัญชีไมนอยกวา 6 หนวยกิต
หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
(สายงานเดิม ก.อบต.ปรับปรุงใหม)

4 นักบริหารงานชาง
ระดับ 6,7

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางดานบริหารงานออกแบบและกอสราง
ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการวางโครงการ การรวบรวมและสํารวจ วิเคราะหขอ
มูลเพื่อใชในงานออกแบบ วางผังหลัก ออกแบบสถาปตยกรรม ครุภัณฑและออกแบบ
คํานวณดานวิศวกรรมตาง ๆ การควบคุมงานกอสรางและซอมแซม บํารุง รักษา และติด
ตามผลวิจัยงานทางสถาปตยกรรมและวิศวกรรม ควบคุมการเขียนแบบตลอดจนเปที่
ปรึกษาในงานออกแบบและกอสรางขององคการบริหารสวนตําบล และบริหารงานทั่ว
ไปของหนวยงานซึ่งตําแหนงตาง ๆ เหลานี้มีลักษณะที่จําเปนตองใชผูมีความรูความ
ชํานาญงานวิศวกรรมตาง ๆ การใหคําปรึกษาแนะนําหรือ ตรวจสอบที่เกี่ยวกับงาน
สถาปตยกรรมและวิศวกรรม และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

1.ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวา
นี้ทางวิศวกรรม ผังเมือง สถาปตยกรรม
กอสราง การจัดการงานกอสราง หรือทาง
อื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได (สายงานเดิม
ก.อบต. ปรับปรุงใหม)
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ลําดับ ชื่อตําแหนง ลักษณะงานโดยทั่วไป คุณวุฒิ ก.อบต. กําหนด
5 นักบริหารงานสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม
ระดับ 6,7

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานบริหารสาธารณสุขในฐานะหัวหนาหนวย
งานระดับกอง ระดับแผนก และผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยว
กับการวางแผนงานสาธารณสุข การประมวลและวิเคราะหขอมูลสถิติเกี่ยวกับการสา
ธารณสุข การเฝาระวังโรค การวางแผน การใหบริการสาธารณสุข การสุขศึกษา การ
ประสานงานและสนับสนุนการวางแผนทุกระดับ การวางแผน นิเทศงาน ติดตามและ
ประเมินผลงาน และจัดทํางบประมาณในการดําเนินงานสาธารณสุขและบริการ
ทรัพยากรที่ใชในการดําเนินงานสาธารณสุข การตรวจควบคุมการฆาสัตว จําหนายเนื้อ
สัตว และการกระจายแผนงานสําหรับหนวยปฏิบัติตาง ๆ การติดตอประสานงานกับ
หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใหแผนงานการสาธารณสุขบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว
ตลอดจนการจัดใหมีและสนับสนุนการกําหนดนโยบายสาธารณสุข และปฏิบัติหนาที่
อื่นที่เกี่ยวของกับงานสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่มีความรูหรือความชํานาญและประสบ
การณในดานการสาธารณสุขอยางสูง

1.ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํา
กวานี้ทางพยาบาลศาสตร สาธารณสุข
ศาสตร สัตวแพทย สาธารณสุขมูล
ฐาน ทันตแพทยศาสตร แพทยศาสตร
เภสัชศาสตร สิ่งแวดลอม สาธารณสุข
อนามัย การแพทย พยาบาล สุขาภิบาล
อาชีวอนามัย หรือทางอื่นที่ ก.อบต.
กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้ได (สายงานเดิม ก.
อบต.ปรับปรุงใหม)

6 นักบริหารงานสวัสดิการ
สังคม

ระดับ 6,7

สายงานนี้ครอบคลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางดานสวัสดิการสังคมในฐานะ
หัวหนาหนวยงานระดับกอง ซึ่มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห การ
สงเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแนน
และชุมชนแออัด การสงเสริมกีฬา การจัดใหมีและสนับสนุนกิจกรรมศูนยเยาวชน การ
สงเสริมงานประเพณีทองถิ่น และกิจกรรมทางศาสนา งานหองสมุด และงานสวน
สาธารณะ การใหคําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม และ
ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

1.ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํา
กวานี้ ทุกสาขา ที่ ก.อบต. ก.พ. หรือ
ก.ค. รับรอง (ก.อบต. กําหนดเพิ่ม)
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ลําดับ ชื่อตําแหนง ลักษณะงานโดยทั่วไป คุณวุฒิ ก.อบต. กําหนด
7 นักบริหารงานการศึกษา

ระดับ 6,7
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆที่ปฏิบัติงานทางวิชาการศึกษา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการวิเคราะห วิจัยและพัฒนาหลักสูตรแบบเรียนทุกระดับที่อยูในความควบคุม
ของทางราชการ ปรับปรุงมาตรฐานของสถานศึกษา การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
การจัดและควบคุมพิพิธภัณฑการศึกษา การบริการและสงเสริมการศึกษา โดยใช
เทคโนโลยีทางการศึกษา การจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลสถิติทางการศึกษา การวางแผน
การศึกษา การวิจัยทางการศึกษา การสงเสริมและเผยแพรการศึกษา เปนตน และปฏิบัติ
หนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

1.ไดรับปริญญาตรีทางการศึกษา
หรือที่ ก.อบต. เทียบไดใหเปนทาง
การศึกษา หรือทางอื่น ที่ ก.อบต.
กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้ได (ก.อบต.
กําหนดเพิ่ม)

8. นักบริหารงานการเกษตร
ระดับ 6,7

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงาทางการเกษตรและทางสัตวแพทย ซึ่งมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา คนควา ทดลอง และวิเคราะหวิจัยทางการเกษตร
เชน การเพาะปลูก การปรับปรุงพันธ การขยายพันธ การคิดพันธตานทานโรคและศัตรู
พืช การวิเคราะหดิน และการจัดและรักษามาตรฐานพันธุพืช การศึกษา วิเคราะหวิจัยเพื่อ
ควบคุมพันธพืช วตัถุมีพิษ และปุยเคมี การใหคําปรึกษาแนะนําปรึกษาในดานการเลี้ยง
และรักษาสัตว การเพาะเลี้ยงเชื้อ ตลอดจนชวยดูแลอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชและการ
ปฏิบัติการในหองทดลอง เปนตน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งการดําเนินการ
ดานพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ การเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑดานการเกษตรตาง ๆ

1.ไดรับปริญญาตรี หรือปริญญาโท
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางการ
เกษตร สัตวแพทย การประมง หรือ
ทางอื่นที่ ก.อบต. กําหนดวา ใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้
ได (ก.อบต.กําหนดเพิ่ม)
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2.ตําแหนงสายงานที่ ก.ท. (เดิม) กําหนดไว จํานวน 14 ตําแหนง
หมายเหตุ.-  คุณวุฒิที่มีเครื่องหมาย  **  หมายถึงคุณวุฒิที่ ก.อบต. กําหนดแตกตางไปจากที่ ก.พ. กําหนด
ลําดับ ชื่อตําแหนง ลักษณะงานโดยทั่วไป คุณวุฒิ ก.อบต. กําหนด

1 นิติกร 3 - 7 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยว
กับการพิจารณา วินิจฉัยปญหากฎหมาย ราง และพิจารณาตรวจรางกฎหมาย กฎ ระเบียบ
และขอบังคับที่เกี่ยวของ จัดทํานิติกรรม รวบรวมขอเท็จจริง และพยานหลักฐานเพื่อ
ดําเนินการทางคดี การสอบสวน ตรวจพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับวินัยขาราชการ และ
การรองทุกขหรืออุทธรณ

-ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางกฎหมาย
หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะ สําหรับตําแหนงนี้ได

2 เจาพนักงานธุรการ 2 - 6 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณที่ตองใชความรู
ทางเทคนิคหรือวิชาการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการราง โตตอบ บันทึก ยอเรื่อง
ตรวจทานหนังสือ ที่ตองใชความรูทางเทคนิคหรือวิชาการดานใดดานหนึ่ง

-ปวท., ปวส. หรืออนุปริญญาทุกสาขาซึ่ง
ศึกษาวิชาคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา 6
หนวยกิต หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กําหนด
วาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ได **

3 เจาหนาที่ธุรการ 1 - 5 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณธรรมดา ซึ่งมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ สง ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและคนหาหนังสือ รวบ
รวมขอมูล ราง โตตอบ บันทึก ยอเรื่องคัดสําเนา พิมพ ตรวจทานหนังสือ ดูแลรักษาและ
เบิกจาย พัสดุ ครุภัณฑ

-ปวช.ทุกสาขา ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร
มา ไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือทางอื่นที่
ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้ได **
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ลําดับ ชื่อตําแหนง ลักษณะงานโดยทั่วไป คุณวุฒิ ก.อบต. กําหนด
4 เจาหนาที่บันทึกขอมูล

1 - 5
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกขอมูลเพื่อ
ใชกับเครื่องคอมพิวเตอร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกขอมูล
ลงในบัตร หรือกระดาษเทป หรือเทปแมเหล็ก หรือจานแมเหล็ก และตรวจ
สอบความถูกตองของขอมูลเพื่อใชกับเครื่องคอมพิวเตอร

-ปวช.ทุกสาขา ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา 6
หนวยกิต และมีความสามารถในการบันทึกขอมูลภาษาไทย
ไมนอยกวานาทีละ 42 คํา และภาษาอังกฤษไมนอยกวานาที
ละ 30 คํา หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ ได **

5 เจาพนักงานการเงิน
และบัญชี
2 - 6

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี  ซึ่งมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติคอนขางยากเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณและการ
บัญชีทั่วไป ของสวนราชการ เชน การตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญคูจายเงิน
ลงบัญชี ทํารายงานการบัญชี รวบรวมรายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับการขอจัด
ตั้งงบประมาณ รายรับ - รายจาย ประจําป

-ปวท.,ปวส.ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ,
ประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาการบริหารธุรกิจ การจัดการ
ทั่วไป ซึ่งมีการศึกษาวิชาบัญชีไมนอยกวา 15 หนวยกิต หรือ
ทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ได

6 เจาหนาที่การเงินและ
บัญชี
1 - 5

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานขั้นตนทางการเงินและบัญชี
ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การรวบรวมรายละเอียด และ
ดําเนินงานเกี่ยวกับการงบประมาณของสวนราชการ

-ปวช. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ หรือทางอื่น ที่ ก.
อบต. กําหนดวาใชเปน คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้
ได

7 วิศวกรโยธา 3 - 7 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิศวกรรมโยธา ซึ่งมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบและคํานวณดานวิศวกรรมโยธา
การคนควา วิเคราะหวิจัยทดสอบ หาขอมูลและสถิติตาง ๆ เพื่อเปนหลัก
เกณฑประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงานวิศวกรรมโยธา การวางโครงการ
กอสรางในสาขาวิศวกรรมโยธา การใหคําปรึกษาแนะนําหรือาตรวจสอบที่
เกี่ยวกับงานในสาขาวิศวกรรมโยธา

-ปริญญาตรีทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน
วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสํารวจ วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
หรือปริญญาโททางวิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมชลประทาน
วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสํารวจ วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กําหนดวา ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้ได
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ลําดับ ชื่อตําแหนง ลักษณะงานโดยทั่วไป คุณวุฒิ ก.อบต. กําหนด
8 นายชางโยธา 2 - 6 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางชางโยธา ซึ่งไดแก งาน

ชางสํารวจ งานชางรังวัด งานชางเขียนแบบ และงานชางกอสราง ซึ่งมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติคอนขางยากเกี่ยวกับการอกแบบดานชางโยธา การ
คํานวณแบบดานชางโยธา การควบคุม การกอสรางดานชางโยธา

-ปวท.ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิค วิศวกรรมสํารวจ
ปริญญาตรีทางชางกอสราง หรืออนุปริญญาทางชางกอสราง
ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 2 ป ทางชางกอสราง
ชางสํารวจ ชางโยธา หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได

9 ชางโยธา  1 - 5 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆที่ปฏิบัติงานทางชางโยธา ซึ่งไดแก งานชาง
สํารวจ งานชางรังวัด งานชางเขียนแบบ และงานชางกอสราง ซึ่งมีลักษณะ
งานที่ปฏิบัติคอนขางยากเกี่ยวกับการออกแบบดานชางโยธา การคํานวณ
แบบดานชางโยธา การควบคุมการกอสราง ดานชางโยธา การวางโครงการ
กอสรางในงานดานชางโยธา

-ปวช. ทางชางกอสราง ชางสํารวจ ชางโยธา หรือทางอื่นที่ ก.
อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได

10 พยาบาลวิชาชีพ 3 - 7 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงาน
ที่ตองปฏิบัติโดยผูไดรับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาการพยาบาล
หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง ปฏิบัติงานสงเสริมและ
พัฒนาบริการการพยาบาลและปฏิบัติงานตรวจวินิจฉัยและบําบัดรักษาภาย
ใตการควบคุมของแพทย โดยทําหนาที่เปนผูใหบริการ วางแผนงาน
ประสานงาน ประเมินผล และบันทึกผลการใหการพยาบาล

-ปริญญาตรีทางการพยาบาลและไดรับใบอนุญาต ประกอบ
วิชาชีพสาขาการพยาบาล หรือสาขาการพยาบาลและการผดุง
ครรภชันหนึ่ง หรือปริญญาโททางการพยาบาลและไดรับใบ
อนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาล หรือสาขาการ
พยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง หรือทางอื่นที่ ก.อบต.
กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
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ลําดับ ชื่อตําแหนง ลักษณะงานโดยทั่วไป คุณวุฒิ ก.อบต. กําหนด
11 พยาบาลเทคนิค 2 - 6 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆที่ปฏิบัติงานการพยาบาลซึ่งมีลักษณะงานที่

ปฏิบัติเกี่ยวกับการพยาบาลขั้นมูลฐาน หรือการพยาบาลผูปวยที่มีปญหาไมซับ
ซอน ผูทุพพลภาพ หญิงมีครรภทารก คนปญญาออน คนชรา หรือผูปวยทางจิต
ซึ่งเปนลักษณะการพยาบาลที่ไมจําเปนตองปฏิบัติโดยผูไดรับใบอนุญาต
ประกอบโรคศิลปะ สาขาการพยาบาล หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ
ชั้นหนึ่ง

-ประกาศนียบัตรการสาธารณสุขชุมชน (ผดุงครรภ
อนามัย) ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษา ไมนอยกวา 2 ป ตอจาก
ม.ปลายและมีการฝกอบรมหลักสูตรวิชาการพยาบาลเพิ่ม
เติมไมนอยกวา 10 หนวยกิต หรือประกาศนียบัตรทางการ
พยาบาลและผดุงครรภ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไมนอย
กวา 2 ป  ตอจาก ม.ปลาย หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวา
ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได

12 เจาพนักงานสาธารณ
สุขชุมชน ( 2 - 6)

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางการสาธารณสุขชุมชน ซึ่งมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสาธารณสุขแบบผสมผสาน ทั้งการรักษา
พยาบาลเบื้องตนและการฟนฟูสภาพการควบคุมปองกันโรค การสงเสริมสุข
ภาพอนามัย ซึ่งรวมถึงงานอนามัยแมและเด็ก งานสุขาภิบาล งานอนามัยสิ่งแวด
ลอม งานโภชนาการ และงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงานทางดานระบาดวิทยา

-ประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล การ
แพทยแผนไทย ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 2 ป ตอ
จาก ม.ปลาย หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณ
สมบัติ เฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได

13 เจาหนาที่จัดเก็บรายได
(1 - 5)

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานจัดเก็บภาษีอากร คา
ธรรมเนียมตาง ๆ และรายไดอื่น ๆ ขององคการบริหารสวนตําบล ซึ่งมีลักษณะ
งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจรับแบบแสดงรายการ คํารองหรือคําขอของผูเสีย
ภาษีและคาธรรมเนียม รับชําระเงิน เขียนใบเสร็จรับเงินและลงบัญชี จัดทํา
ทะเบียนและรายการตาง ๆ เก็บรักษาหลักฐานคาธรรมเนียม และรายไดอื่น ๆ
ออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบ ตรวจสอบและประเมินภาษี การเก็บรักษา
และนําสงเงิน เปนตน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ

-ไดรับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายอาชีพ หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางบัญชี พณิชยการ
เลขานุการ การตลาด การขาย หรือทางอื่นที่ ก.อบต.
กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
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ลําดับ ชื่อตําแหนง ลักษณะงานโดยทั่วไป คุณวุฒิ ก.อบต. กําหนด
14 เจาพนักงานจัดเก็บราย

ได (2 - 6)
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากรคา
ธรรมเนียมตาง ๆ และรายไดอื่นขององคการบริหารสวนตําบล ซึ่งมีลักษณะ
งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจรับแบบแสดงรายการคํารอง หรือคําขอของผูเสีย
ภาษีและคาธรรมเนียมและรายไดอื่น ๆ ออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบ
ตรวจสอบและประเมินภาษี การเก็บรักษา และนําสงเงิน เปนตน และปฏิบัติ
งานอื่นที่เกี่ยวของ

1.ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบไดไมต่ํา
กวานี้ทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด การธนาคาร
และธุรกิจการเงิน หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได หรือ
2.ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบไดไมต่ํา
กวานี้ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย
หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้ได

3.ตําแหนงสายงานที่ ก.อบต. กําหนดเพิ่ม จํานวน 48 สายงาน  ( 8 + 14 + 48 = 70 สายงาน)

ลําดับ ชื่อตําแหนง ลักษณะงานโดยทั่วไป คุณวุฒิ ก.อบต. กําหนด
1 เจาหนาที่วิเคราะห

นโยบายและแผน 3 - 7
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะหนโยบายและ
แผนซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห วิจัย ประสานแผน
ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพื่อประกอบการกําหนดนโยบาย จัดทําแผน
หรือโครงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการตาง ๆ

-ปริญญาตรีทางสังคมศาสตร ปริญญาโทการวางแผน การ
บริหาร วิจัยสังคมศาสตร รัฐศาสตร เศรษฐศาสตร หรือ
ทางอื่นที่ ก.อบต. กําหนดวา ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้ได
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ลําดับ ชื่อตําแหนง ลักษณะงานโดยทั่วไป คุณวุฒิ ก.อบต. กําหนด
2 นักวิชาการเงินและ

บัญชี 3 - 7
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการเงินและบัญชี ซึ่งมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ การบัญชีทั่วไปของสวน
ราชการ การศึกษา วิเคราะห ติดตามประเมินผลการใชจายเงิน การวิเคราะห
ฐานะทางการเงินและบัญชี

-ปริญญาตรีทางบัญชี พาณิชยศาสตร เศรษฐศาสตร ซึ่งมี
การศึกษาวิชาบัญชีไมนอยกวา 6 หนวยกิต ปริญญาโท
ทางบัญชี พาณิชยศาสตร หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กําหนด
วาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได

3 บุคลากร 3 - 7 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคคลของสวนราช
การตาง ๆ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนงานบุคคล การสรรหา
และบรรจุบุคคลเขารับราชการ การดําเนินการเกี่ยวกับตําแหนงและอัตราเงิน
เดือน การควบคุมและสงเสริมสมรรถภาพในการปฏิบัติราชการ จัดทําทะเบียน
ประวัติการรับราชการ การดําเนินการเกี่ยวกับการออกจากราชการ เปนตน

-ปริญญาตรีหรือโททางกฎหมาย การปกครอง การบริหาร
รัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร การบริหารธุรกิจ หรือทางอื่น
ที่ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ได **

4 เจาพนักงานพัสดุ 2 - 6 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางการพัสดุทั่วไปของสวนราช
การที่คอนขางยาก ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ การเบิก
จาย การเก็บรักษา การซอมแซมและบํารุงรักษา การทําบัญชีทะเบียนพัสดุ การ
เก็บรักษาใบสําคัญ หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การแทงจําหนายพัสดุที่
ชํารุด การทําสัญญา การตออายุสัญญาและการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อหรือ
สัญญาจาง

-ปวท.สาขาการบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลด การ
ธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิค
เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล ประกาศนียบัตรหรือ
อนุปริญญาทางบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป พณิชยการ
-ปวส.ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ ชาง
โยธา ชางกอสราง ชางเครื่องกล หรืออนุปริญญาทาง
พาณิชยการ บริหารธุรกิจ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนด
วาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
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ลําดับ ชื่อตําแหนง ลักษณะงานโดยทั่วไป คุณวุฒิ ก.อบต. กําหนด
5 เจาหนาที่พัสดุ 1 - 5 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางการพัสดุ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ การเบิกจาย การเก็บรักษา การซอมแซมและบํารุงรักษา การทํา
บัญชีและทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบสําคัญหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวกับพัสดุ

-ปวช.ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ ชางโยธา
ชางกอสราง ชางเครื่องยนต ชางกลโรงงาน หรือ
ทางอื่นที่ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได

6 นักวิชาการคลัง 3 - 7 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการคลัง ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อเสนอแนะทางดานการเงิน การคลัง การ
พิจารณาวางหลักเกณฑ ปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และวิธีปฏิบัติ
ทางดานการเงิน การคลังของแผนดิน

-ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางบัญชี พณิชย
ศาสตร เศรษฐศาสตร กฎหมาย บริหารธุรการ
การคลัง ซึ่งศึกษาวิชาบัญชีมาไมนอยกวา 6
หนวยกิต หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กําหนดวาใช
เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได **

7 เจาพนักงานสงเสริม
การทองเที่ยว 2 - 6

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานควบคุมและสงเสริมการทองเที่ยว ซึ่งมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสงเสริมเผยแพรการทองเที่ยวขององคการบริหารสวน
ตําบล การควบคุมบริการทองเที่ยวและจัดระเบียบธุรกิจการทองเที่ยวทั้งขององคการ
บริหารสวนตําบลและหนวยงานอื่น การตอนรับอํานวยความสะดวก จัดบริการนําเที่ยว
ดําเนินธุรกิจการทองเที่ยว ใหคําแนะนํา ความรู เผยแพรแหลงทองเที่ยวหรือกิจกรรม
ตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการทองเที่ยว

-ปวท.,ปวส.ทุกสาขา ซึ่งศึกษาวิชาการประชา
สัมพันธ นิเทศศาสตร สื่อสารมวลชน หรือทาง
อื่นที่ ก.อบต.กําหนดวา ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้ได **
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ลําดับ ชื่อตําแหนง ลักษณะงานโดยทั่วไป คุณวุฒิ ก.อบต. กําหนด
8 นักวิชาการประชา

สัมพันธ 3 - 7
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการประชาสัมพันธ ซึ่งมีลักษณะ
งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห วิจัย วางแผนเรื่องการประชาสัมพันธ โดยรวบ
รวมขอคิดเห็นของประชาชน ทาที ความรูสึกที่แสดงออก หรือปญหาขอขัดของตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับการดําเนินการประชาสัมพันธ

-ปริญญาตรีทางสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร
นิเทศศาสตร หรือทางสงัคมศาสตรสาขาวิชาที่
อบต.สังกัดเห็นวาเหมาะสมกับลักษณะงาน
-หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณ
สมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได

9 สถาปนิก 3 - 7 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางสถาปตยกรรม ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ เขียนแบบ แกไขแบบแปลน อาคารสิ่งกอสรางตาง ๆ
เปนตน

-ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางสถาปตยกรรม
-หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณ
สมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได

10 นายชางเขียนแบบ
2 - 6

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางชางเขียนแบบ ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนแบบและคัดลอกแบบแปลนของทางอาคาร เขื่อน สะพาน และ
สิ่งกอสรางอื่น ๆ เขียนแผนที่ตาง ๆ

-ปวส.ทางชางเขียนแบบ ชางโยธา
สถาปตยกรรม หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวา
ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได

11 ชางเขียนแบบ 1 - 5 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางชางเขียนแบบ ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับเขียนและคัดลอกแบบแปลนของอาคาร เขื่อน สะพาน และสิ่งกอสราง
อื่น ๆ  ชวยเขียนแผนที่แสดงเสนทาง แนวทาง หรือภูมิประเทศ

-ปวช.ทางชางเขียนแบบ ชางโยธา สถาปตยกรรม
หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได

12 นายชางสํารวจ 2 - 6 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางชางสํารวจ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการสํารวจเพื่อหาระยะ ระดับ มุม ลักษณะและขนาดของภูมิประเทศ การหาคา
พิกัดของจุดตําแหนงตาง ๆ การทําบันทึกขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ ที่ไดจากการ
สํารวจ การทําแผนที่แบบตาง ๆ โดยอาศัยขอมูลจากการสํารวจ

-ปวท.ทางวิศวกรรมสํารวจ เทคนิควิศวกรรม
โยธา ประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางชางกอ
สราง หรือปวส.ทางชางสํารวจ ชางกอสราง ชาง
โยธา หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณ
สมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
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ลําดับ ชื่อตําแหนง ลักษณะงานโดยทั่วไป คุณวุฒิ ก.อบต. กําหนด
13 ชางสํารวจ 1 - 5 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานขั้นตนทางดานชางสํารวจ ซึ่งมีลักษณะ

งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสํารวจเพื่อหาระยะ ระดับ ลักษณะและขนาดของภูมิประเทศ
ทางพื้นดินและจากภาพถายทางอากาศและการทําบันทึกขอมูล และรายละเอียดตาง ๆ ที่
ไดจากการสํารวจ การทําแผนที่แบบตาง ๆ โดยอาศัยขอมูลจากการสํารวจ

-ประกาศนียบัตรนักเรียนนายสิบแผนที่ หรือ
ปวช.ทางชางสํารวจ ชางกอสราง ชางโยธา หรือ
ทางอื่นที่ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได

14 นายชางผังเมือง 2 - 6 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางชางผังเมือง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการราง เขียนแบบแปลน แผนผังสําหรับการวางผังเมือง ดําเนินการสํารวจ รวบ
รวม ตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ ทางวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม และสภาพ
แวดลอมของพื้นที่และชุมชนในบริเวณเขตสํารวจเพื่อการวางผังเมือง

-ปวท.ทางเทคนิคสถาปตยกรรมเทคนิค
วิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสํารวจ หรือ
ปวส.ทางชางกอสราง ชางสํารวจ ชางโยธา ชาง
เขียนแบบ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใช
เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได

15 ชางผังเมือง 1 - 5 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางชางผังเมือง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการราง เขียนแบบแปลน แผนผัง สําหรับการวางผังเมือง ดําเนินการสํารวจ รวบ
รวม ตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ ทางวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม และสภาพ
แวดลอมของพื้นที่และชุมชนในบริเวณเขตสํารวจเพื่อการวางผังเมือง

-ปวช.ทางชางกอสราง ชางสํารวจ ชางโยธา ชาง
เขียนแบบ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใช
เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได

16 นักผังเมือง 3 - 7 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางและจัดทําผังเมืองซึ่งมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนและวางโครงการผังเมือง การวางและจัดทําผัง
เมืองประเภทตาง ๆ โดยเฉพาะทางดานการวางแผนผังการใชประโยชนที่ดินทุกประเภท
วางแผนผังระบบเสนทางคมนาคมและขนสง วางแผนผังระบบกิจการสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ

-ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตรดานวิศวกรรม
โยธา ดานวิศวกรรมสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม
ทางศิลปกรรม วิจิตรศิลปและสถาปตยกรรม
หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
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ลําดับ ชื่อตําแหนง ลักษณะงานโดยทั่วไป คุณวุฒิ ก.อบต. กําหนด
17 บรรณารักษ 3 - 7 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานบรรณารักษ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยว

กับการจัดหาและคัดเลือกหนังสือเขาหองสมุด วิเคราะหและจัดหมวดหมูหนังสือ ทํา
บัตรรายการ ทําบรรณานุกรม ทําดรรชนี ทําสารสังเขป จัดทําคูมือการศึกษาคนควา
หนังสือในหองสมุด

-ปริญญาตรีทางบรรณารักษศาสตร สารนิเทศ
ศาสตร หรือปริญญาโททางบรรณารักษ ศาสตร
หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได

18 เจาพนักงานหองสมุด
2 - 6

-ปกศ.สูง หรือ ปวส. ทางบรรณารักษ หรือทาง
อื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้ได

19 เจาหนาที่หองสมุด
1 - 5

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางดานหองสมุดหรือใหบริการแกผูใช
หองสมุดซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม ดูแลกิจการของหองสมุด จัดหา
ดูแล เก็บรักษาหนังสือ รับผิดชอบอาคาร วัสดุ ครุภัณฑของหองสมุด ทําทะเบียน จัด
หมวดหมู และทําบัตรรายการหนังสือแนะนําและใหบริการแกประชาชนในการใชหอง
สมุด

-ปกศ. หรือ ปวช.ทางบรรณารักษ หรือทางอื่นที่
ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ได

20 นักสังคมสงเคราะห
3 - 7

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการสงเคราะหผูมีปญหาทางสังคม เชน เด็กและบุคคลวัยรุน คนชรา คน
ขอทาน โสเภณี ผูตองขัง ผูปวย คนพิการและทุพพลภาพ และประชาชนทั่วไปที่ไม
สามารถจะแกปญหาของตนเองและครอบครัว หรือผูตกทุกขไดยากในกรณีตาง ๆ

-ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางสังคมสงเคราะห
ศาสตร สังคมวิทยา จิตวิทยา หรือทางอื่นที่
ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้ได

21 นักพัฒนาชุมชน 3 - 7 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา และสันทนา
การ การอนมัยและสุขาภิบาล การปกครองทองถิ่นและความเจริญดานอื่น ๆ

-ปริญญาตรีทุกสาขาหรือไดรับประกาศนียบัตร
ชั้นสูงบัณฑิตอาสาสมัคร ปริญญาโททางการ
พัฒนาชุมชน การบริหาร การปกครอง สังคม
วิทยา หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณ
สมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
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ลําดับ ชื่อตําแหนง ลักษณะงานโดยทั่วไป คุณวุฒิ ก.อบต. กําหนด
22 เจาพนักงานพัฒนา

ชุมชน  2  -  6
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษาและสันทนา
การ การอนามัยและสุขาภิบาล การปกครองทองถิ่น และความเจริญดานอื่น ๆ

-ปวท.,ปวส.ทุกสาขา หรือทางอื่นที่ ก.อบต.
กําหนด วาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ได **

23 เจาหนาที่พัฒนาชุมชน
1 - 5

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา และสันทนา
การ การอนามัยและสุขาภิบาล การปกครองทองถิ่นและความเจริญดานอื่น ๆ

-ปวช.ทุกสาขา หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กําหนดวา
ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได**

24 เจาพนักงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย  2 - 6

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานในเทศบาลซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปอง
กันและระงับอัคคีภัยที่ตองใชความรูทางเทคนิคหรือวิชาการ พิจารณาทําความเห็น สรุป
รายงาน เสนอแนะกับดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปองกันและระงับ
อัคคีภัย  รวมตลอดถึงภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยอื่น ๆ

-ปวท.,ปวส. ทางวิศวกรรมเครื่องกล เทคนิค
วิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟา เทคนิค
เครื่องเย็นและปรับอากาศ ชางเครื่องยนต ชางไฟ
ฟา ชางโยธา ชางกอสราง ชางกลโรงงาน ชาง
เชื่อมและโลหะแผน หรือทางอื่นที่ ก.อบต.
กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ได **

25 เจาหนาที่ปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
1 - 5

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานในเทศบาลซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปอง
กันและระงับอัคคีภัย  พิจารณาทําความเห็น  สรุปรายงานเสนอแนะ และดําเนินการตาม
กฎหมาย  และระเบียบเกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย รวมตลอดถึงภัยธรรมชาติ
และสาธารณภัยอื่น ๆ

-ปวช.ทางชางเครื่องยนต ชางไฟฟา ชางโยธา
ชางกอสราง ชางกลโรงงาน ชางเชื่อมและโลหะ
แผน หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณ
สมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได **
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ลําดับ ชื่อตําแหนง ลักษณะงานโดยทั่วไป คุณวุฒิ ก.อบต. กําหนด
26 ทันตสาธารณสุข 2 - 6 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานสาธารณสุข ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยว

กับการปฏิบัติงานหรือการใหบริการแกเด็กในวัยตาง ๆ ผูปวยและประชาชนโดยทั่วไป
ในการตรวจ ปองกัน และบําบัดรักษาผูปวยทางทันตกรรมและโรคในชองปาก

-ไดรับประกาศนียบัตรทางทันตกรรม ซึ่งมีระยะ
เวลาการศึกษาไมนอยกวา 2 ป ตอจาก ม.ปลาย
หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได

27 สัตวแพทย 2 - 6 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆที่ปฏิบัติงานทางวิชาการสัตวแพทย ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันและกําจัดโรคสัตว เชน การฉีดวัคซีน การตรวจและรักษา
พยาบาลสัตว การกักสัตว การออกใบอนุญาตในการเคลื่อนยายสัตวและซากสัตว ภาย
ในประเทศ การใหคําปรึกษาในดานการเลี้ยงสัตวและรักษาสัตว

-ประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย หรือทางอื่นที่ ก.
อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ได

28 นักวิชาการสุขาภิบาล
3 - 7

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิชาสุขาภิบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะหและวินิจฉัยปญหาทางวิชาการสุขาภิบาล กําหนด
นโยบายวางแผนงานและดําเนินงานวิชาการสุขาภิบาลตามแผน วัดและประเมินผลการ
ดําเนินงานสุขาภิบาล

-ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตรการแพทย ดานสา
ธารณสุขศาสตรและอนามัย ทางวิศวกรรม
ศาสตร เนนทางวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรม
สิ่งแวดลอม หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใช
เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได

29 เจาพนักงานสุขาภิบาล
2 - 6

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางสุขาภิบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการดําเนินงานดานปฏิบัติการเพื่อสงเสริมและพัฒนาการสุขาภิบาล ซึ่งหมาย
รวมถึงอนามัยที่เกี่ยวของกับสภาวะสิ่งแวดลอมทั่วไป อันมีผลกระทบตอชีวิต ความเปน
อยูของประชาชน เพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุขขั้นมูลฐานของชุมชน

-ประกาศนียบัตรเจาพนักงานสาธารณสุข ซึ่งมี
ระยะเวลาการศึกษาไมต่ํากวา 2 ป ตอจากม.ปลาย
หรือทางการสาธารณสุข โภชนาการ หรือทางอื่น
ที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้ได
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ลําดับ ชื่อตําแหนง ลักษณะงานโดยทั่วไป คุณวุฒิ ก.อบต. กําหนด
30 นักวิชาการสงเสริม

สุขภาพ  3 - 7
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการสงเสริมสุขภาพ ซึ่งมีลักษณะ
งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห และวินิจฉัยปญหา ทางวิชาการสงเสริมสุขภาพ
กําหนดนโยบาย วางแผนงาน และดําเนินงานวิชาการสงเสริมสุขภาพ

-ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทางสาธารณสุข
ศาสตร การพยาบาล สุขศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.
อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ได

31 เจาหนาที่ผดุงครรภ
สาธารณสุข 1 - 5

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานผดุงครรภ ซึ่งลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การดําเนินงานรับฝากครรภ ตรวจครรภ ดูแลมารดากอนคลอด ทําคลอด พยาบาลมารดา
และทารกหลังคลอด ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการบริบาลทารก ตรวจสุขภาพเด็กและให
ภูมิคุมกันโรค เยี่ยมมารดาทารกและดูแลเด็กกอนวัยเรียน ใหบริการวางแผนครอบครัว

-ประกาศนียบัตรทางการผดุงครรภซึ่งมีระยะ
เวลาศึกษาไมนอยกวา 1 ปตอจากม.ตน และได
รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปแผนปจจุบันใน
สาขาผดุงครรภ หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กําหนดวา
ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได

32 เจาพนักงาน
โภชนาการ 2 - 6

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานโภชนาการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยว
กับการสงเสริมและปรับปรุงภาวะโภชนาการของประชาชน เพื่อควบคุมปองกันและ
กําจัดโรคขาดสารอาหาร ศึกษาวิเคราะห วิจัยปญหาทางโภชนาการ และคุณคาของ
อาหารชนิดตาง ๆ ใหความรูดานโภชนาการแกประชาชน

-ปวท. หรือ อนุปริญญา หรือ ปวส. ทางสังคม
ศาสตร ดานคหกรรมศาสตร เนนทางคหกรรม
ศาสตร อาหารและโภชนาการ หรือทางอื่นที่ ก.
อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ได

33 เจาหนาที่สุขาภิบาล
1 - 5

ปฏิบัติงานจัดหาและควบคุมคุณภาพน้ําดื่ม น้ําใชในชุมชน การจัดเก็บทําลายสิ่งปฏิกูล
มูลสัตว ขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ การกําจัดและแกไขน้ําเสีย การปองกันเหตุรําคาญ
และควบคุมสถานที่ผลิตและจําหนายอาหารตามหลักการสุขาภิบาล ชวยในการศึกษา
วิจัยทางดานวิชาการสุขาภิบาล ใหความรู แนะนํา อบรม สาธิต การจัดสุขาภิบาลดาน
ตาง ๆ แกผูนําทองถิ่นและประชาชนทั่วไป และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

-ไดรับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข
โภชนาการ ซึ่งมีหลักสูตรการกําหนดเวลาศึกษา
ตอจาก ม.ศ. 3 ไมนอยกวา 1 ป หรือทางอื่นที่ ก.
อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ได
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ลําดับ ชื่อตําแหนง ลักษณะงานโดยทั่วไป คุณวุฒิ ก.อบต. กําหนด
34 เจาพนักงานสงเสริม

สุขภาพ 2 - 6
สงเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชนใหมีทัศนคติและพฤติกรรมดานอนามัย
สวนบุคคลที่ถูกตอง บริการอนามัยแมและเด็ก เสริมสรางภูมิคุมกันโรค และใหบริการ
การวางแผนครอบครัว การปองกันอุบัติเหตุและโรคภัยไขเจ็บ อาจปฏิบัติงานรักษา
พยาบาล งานสุขาภิบาล งานควบคุมโรคและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

1.ไดรับประกาศนียบัตรเจาพนักงานสาธารณสุข
(พนักงานอนามัย) ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไมต่ํา
กวา 2 ป ตอจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่
ศึกษาวิชาสามัญ หรือ
2.ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบ
ไดไมต่ํากวานี้ทางการสาธารณสุข การพยาบาล
หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณ
สมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได

35 เจาหนาที่ตรวจสอบ
ภายใน 3 - 7

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ ภายในอบต. ที่
สังกัดในดานงบประมาณ บัญชีและพัสดุ รวมทั้งตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการ
บัญชี การเงิน ยอดเงิน การทําสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจาย การลงบัญชี การจัดเก็บ
รักษาพัสดุในคลังพัสดุ ตรวจสอบการใช และเก็บรักษายานพาหนะใหประหยัดและถูก
ตองตามระเบียบของทางราชการ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของชื่อและระดับของ
ตําแหนง

1.ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทาง
บัญชี พาณิชยศาสตร หรือทางอื่นที่ ก.อบต.
กําหนดวา ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ได หรือ
2.ไดรับปริญญาโทหรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้
ทางบัญชี พาณิชยศาสตร หรือทางอื่นที่ ก.อบต.
กําหนดวา ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ได
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ลําดับ ชื่อตําแหนง ลักษณะงานโดยทั่วไป คุณวุฒิ ก.อบต. กําหนด
36 นักวิชาการจัดเก็บราย

ได  3 - 7
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการจัดเก็บรายได  ซึ่งมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห วิจัย และเสนอแนะแนวทางการปรับ
ปรุง การจัดเก็บภาษีตาง ๆ วิธีการจัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียมตาง ๆ และรายไดอื่น
ขององคการบริหารสวนตําบล การตรวจรับแบบแสดงรายการคํารองหรือคําขอของผู
เสียภาษีและคาธรรมเนียม ปรับปรงุแบบแสดงรายการ คํารอง คําขอของผูเสียภาษีให
เหมาะสม รับชําระเงิน เขียนใบเสร็จรับเงินและลงบัญชี จัดทําทะเบียนและรายการตาง
ๆ เก็บรักษาหลักฐานการเสียภาษี คาธรรมเนียมและรายไดอื่น ๆ ออกหมายเรียกและ
หนังสือเชิญพบ  ตรวจสอบและประเมินภาษีการเก็บรักษา และนําสงเงิน เปนตน และ
ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ

1.ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทาง
บัญชี พาณิชยศาสตร เศรษฐศาสตร หรือทางอื่น
ที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้ได
2.ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทาง
บัญชี พาณิชยศาสตร เศรษฐศาสตร หรือทางอื่น
ที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้ได

37 เจาหนาที่เทศกิจ
1 - 5

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่น
คง ซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวกับการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการรักษาความสงบเรียบ
รอยและความมั่นคง การควบคุมตรวจสอบและดําเนินการใหเปนไปตามขอบังคับตําบล
ขอบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวของ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

-ไดรับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอน
ปลายสายอาชีพ หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ ทาง
บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย
หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณ
สมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได

38 เจาพนักงานเทศกิจ
3 - 7

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง
ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบ จัดระเบียบในตลาดสด หากเร แผงลอย
และปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาดและระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง การควบคุม ตรวจสอบและดําเนินการใหเปนไปตามขอบังคับตําบล ขอบังคับ
และกฎหมายที่เกี่ยวของ วางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวของกับความสงบเรียบรอยของ

1.ไดรับปริญญาตรี  หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทาง
รัฐศาสตร  รัฐประศาสนศาสตร กฎหมายหรือ
ทางอื่นที่ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได  และ
2.ไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตรและระยะเวลา
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ลําดับ ชื่อตําแหนง ลักษณะงานโดยทั่วไป คุณวุฒิ ก.อบต. กําหนด
องคการบริหารสวนตําบลและประสานงานกับจังหวัดและอําเภอในการรักษาความสงบ
เรียบรอย

ที่ สํานักงาน ก.อบต. กําหนด

39 เจาหนาที่ประชา
สัมพันธ  1 - 5

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางการประชาสัมพันธ ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเผยแพรขาวสาร ความรู ความเขาใจ เผยแพรสนับสนุนผลงาน และ
นโยบายขององคการบริหารสวนตําบล เผยแพรศิลปวัฒนธรรมของชาติและทองถิ่น
เปนสื่อเชื่อมโยงระหวางทองถิ่นกับประชาชน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

-ไดรับประกาศนีบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสาย
อาชีพหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางบัญชี พณิชย
การ การตลาด การขาย ภาษาาตางประเทศ เลขานุ
การ หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณ
สมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได

40 เจาหนาที่การประปา
1 - 5

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการประปา ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิต และการจําหนายน้ําประปา การติดตั้งประปา การตรวจ แกไข
ปรับซอมมาตรวัดน้ํา การสํารวจและตอทอประปา การจดเลขมาตรวัดน้ํา และคํานวณ
ปริมาณงานน้ําจากมาตรวัดน้ําของผูใชน้ํา วางแผน ปรับปรุง แกไขขอบกพรองตาง ๆ
ของการประปา

-ไดรับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอน
ปลายสาอาชีพ หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางชาง
กอสราง ชางเครื่องยนต ชางไฟฟา หรือทางอื่นที่
ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้ได

41 เจาพนักงานการ
ประปา  2 - 6

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานการประปา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยว
กับการผลิต และการจําหนายน้ําประปา การติดตั้งประปา การงบประมาณรายจาย การ
บัญชี พัสดุ วางแผน ปรับปรุงการแกไขขอบกพรองตาง ๆ ของการประปา และปฏิบัติ
หนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

1.ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบ
ไดไมต่ํากวานี้ทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟา เทคนิค
วิศวกรรมโยธา หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กําหนดวา
ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
หรือ
2.ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบ
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ลําดับ ชื่อตําแหนง ลักษณะงานโดยทั่วไป คุณวุฒิ ก.อบต. กําหนด
ไดไมต่ํากวานี้ทางชางกอสราง ชางกล ชางกล
โรงงาน ชางเครื่องยนต ชางไฟฟา หรือทางอื่นที่
ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ได

42 นักวิชาการศึกษา
3 - 7

ในฐานะผูเชี่ยวชาญพิเศษทางดานการศึกษา ปฏิบัติหนาที่ดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน
ทางการศึกษา การวิเคราะห การวิจัย เสนอความเห็นเกี่ยวกับการแนะแนว การวัดผล
และประเมินผลการศึกษา การสรางและพัฒนาหลักสูตรของวิชาการตาง ๆ การพัฒนา
ตําราเรียน การวางแผนการศึกษา วางมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการสงเสริมการ
ศึกษา โดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษา ตลอดจนเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาและสง
เสริมการวิจัยการศึกษา การวางโครงการ สํารวจ เก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล
และสถิติการศึกษา วิเคราะหผลงานจากการดําเนินการทางการศึกษาเพื่อประกอบการ
พิจารณากําหนดนโยบายแผนงานและแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา และ
ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

1.ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ หรือ
2.ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ ทาง
บริหาร กฎหมาย รัฐศาสตร เศรษฐศาสตร การ
ศึกษา พาณิชยศาสตร คณิตศาสตร สถิติ สังคม
วิทยา และมานุษยวิทยา สังคมสงเคราะหศาสตร
นิเทศศาสตร วารสารศาสตร สื่อสารมวลชน จิต
วิทยา มนุษยศาสตร อักษรศาสตร ศิลปศาสตร
หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณ
สมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได

43 เจาหนาที่พัฒนาการ
ทองเที่ยว 3 - 7

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางพัฒนาการทองเที่ยวขององคการ
บริหารสวนตําบล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสํารวจ รวบรวมศึกษา ขอมูล
ปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว ธุรกิจการทองเที่ยว บริการการทองเที่ยว ตลอดจน
ปจจัยพื้นฐานทางการทองเที่ยว เพื่อใชดําเนินการพัฒนาปรับปรุงแหลงทองเที่ยวที่เกิด
ขึ้นใหม และแหลงทองเที่ยวที่มีอยูแล อนุรักษ ฟนฟู บํารุงรักษา สภาพแวดลอม วัฒน

1.ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทาง
การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร บริหารธุรกิจ
วารสารศาสตร สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร
ประชาสัมพันธ อักษรศาสตร หรือทางอื่นที่ ก.
อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
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ลําดับ ชื่อตําแหนง ลักษณะงานโดยทั่วไป คุณวุฒิ ก.อบต. กําหนด
ธรรมประเพณี ใหอยูในสภาพที่สมบูรณ กําหนดมาตรฐาน ธุรกิจการทอง
เที่ยว บริการทองเที่ยวขององคการบริหารสวนตําบล และจัดระเบียบธุรกิจ
การทองเที่ยว ตลอดจนตรวจสอบเมินผล ใหคําแนะนํา คําปรึกษาในการ
ปฏิบัติงานพัฒนาการทองเที่ยว ใหเปนไปตามแผนที่วางไว  และปฏิบัติงาน
อื่นที่เกี่ยวของ

ตําแหนงนี้ได **  หรือ
2.ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางการบริหาร รัฐ
ประศาสนศาสตร บริหารธุรกิจ วารสารศาสตร สื่อสารมวล
ชน นิเทศศาสตร และ อักษรศาสตร หรือทางอื่นที่ ก.อบต.
กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได

44 เจาหนาที่ศูนยเยาวชน
1 - 5

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ของศูนยเยาวชน ที่ปฏิบัติงานสงเสริมเยาว
ชนเกี่ยวกับการใชเวลาวางใหเปนประโยชน การจัดกิจกรรมเพื่อจูงใจ
ประชาชนและเยาวชนในดานตาง ๆ ไดแก กิจกรรมดานพลศึกษา ศิลป
นาฎศิลป  หองสมุด และคหกรรมศาสตร การจัดสนามเด็กเลน และปฏิบัติ
หนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

-ไดรับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสาย
อาชีพ หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางคหกรรมศาสตร
หัตถกรรม วิจิตรศิลป ศิลปประยุกต นาฎศิลป อาหารและ
โภชนาการ ประกาศนียบัตรทางการศึกษา ทางบรรณารักษ
หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้ได

45 เจาพนักงานศูนย
เยาวชน  2 - 6

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ของศูนยเยาวชน ที่ปฏิบัติงานศูนยเยาวชน
ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสงเสริมเยาวชนใหใชเวลาวางเปน
ประโยชน การจัดกิจกรรมเพื่อจูงใจประชาชนและเยาวชนในดานตาง ๆ ได
แก กิจกรรมดานพลศึกษา ศิลป นาฎศิลป หองสมุด และคหกรรมศาสตร
การจัดสนามเด็กเลน การจดกิจกรรมพิเศษ การจัดทัศนศึกษา คายพักแรม
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

-ปวส. หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางคหกรรมศาสตร
หัตถกรรม วิจิตรศิลป ศิลปประยุกต นาฎศิลป อาหาร และ
โภชนาการ ประกาศนียบัตรทางการศึกษาชั้นสูง อนุปริญญา
ทางการศึกษา หรือทางบรรณารักษ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.
กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได



รางมาตรฐานกําหนดตําแหนง 70 สายงาน

-23-

ลําดับ ชื่อตําแหนง ลักษณะงานโดยทั่วไป คุณวุฒิ ก.อบต. กําหนด
46 นักวิชาการเกษตร

3 - 7
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการเกษตรซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห และวิจัยถึงปญหาทางการเกษตร กําหนดนโยบาย
วางแผนงาน และดําเนินงานวิชาการเกษตรตามแผน การวัดและประเมินผลการดําเนิน
งาน การเกษตร กําหนดระบบและวิธีการดานนิเทศ ควบคุมาติดตามผล และประเมิน
ดานการเกษตร จัดสอน สอนและอบรมดานวิชาการเกษตร จัดประชุมดําเนินการเผย
แพรกิจการการเกษตร ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ และแนะแนววิชาการเกษตร และ
ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

1.ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทาง
เกษตรศาสตร สัตวแพทย  หรือทางอื่นที่ ก.อบต.
กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ได หรือ
2.ไดรับปริญญาโท หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทาง
เกษตรศาสตร หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กําหนดวา
ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได

47 ชางไฟฟา  1  -  5 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานขั้นตนทางดานชางไฟฟา ซึ่งมีลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับชวยในการสราง ตรวจแก ซอม ปรับปรุง บํารุงรักษา ดัดแปลง
ประกอบติดตั้งเครื่องจักรเครื่องมือ เครื่องใชที่เกี่ยวกับไฟฟา ควบคุมตรวจสอบความ
เรียบรอยในงานไฟฟา และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

-ไดรับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอน
ปลายสายอาชีพ หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางชาง
ไฟฟา ชางอิเลคโทรนิคส หรือทางอื่นที่ ก.อบต.
กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ได

48 นายชางเครื่องยนต
2  -  6

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางชางเครื่องยนต ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจ ทดสอบ ซอม บํารุงรักษา ประกอบ ติดตั้งเครื่องจักรเครื่องยนต
จัดทํารายการ และประมาณราคาในการดําเนินงานดังกลาว ควบคุมการเดินเครื่องยนต
ตลอดจนแกไขขอขัดของที่เกิดขึ้น และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

-ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบ
ไดไมต่ํากวานี้ทางชางเครื่องยนต ชางยนต หรือ
งานอื่นที่ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได


