
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาํบล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร

และการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาํบล

******************************

เป็นอิสระในการบริหารงานบคุคลตามความต้องการและความ
พระราชบั .ศ.254 บญัญตัใิห้คณะกรรมการกลาง

วิธีการบริหารและ
การปฏิบตังิานของพนกังานสว่นตําบล
สว่นตําบล

อาศยัอํานาจตามความในมาตรา 17 (9) และมาตรา 26 แห่งพระราชบญัญัติระเบียบ
.ศ. 2542 ประกอบกบัมติคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตําบล ในการ

7 / 2544 23 สิงหาคม 2544
สว่นราชการ
บคุคลในองค์การบริหารสว่นตําบลไว้

หมวด 1
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

ข้อ 1 ให้กําหนดขนาดองค์การบริหารสว่นตําบลออกเป็น 3 ขนาด  ได้แก่ ขนาดใหญ่
ขนาดกลาง  และขนาดเล็ก  และให้นําการกําหนดขนาดองค์การบริหารส่วนตําบลมาพิจารณากําหนด
โครงสร้างสว่นราชการและระดบัตําแหนง่ผู้บริหาร องค์การบริหารสว่นตําบลใดจะอยูใ่นขนาดใด ให้เป็นไป

บลกําหนด
ข้อ 2

ให้คํานงึถึงความต้องการและความ
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(1) สํานกังานปลดัองค์การบริหารสว่นตําบล
(2)

ให้สว่นราชการตาม (1) มีฐานะเป็นกองหรือสว่น
ข้อ 3 2 วรรคสอง

(2)
(1) กองคลงั หรือสว่นการคลงั
(2) กองชา่ง หรือสว่นโยธา

แตล่ะองค์การบริหารส่วนตําบล  ได้แก่
(1) กองหรือส่วนสง่เสริมการเกษตร
(2) กองหรือส่วนการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม
(3)
(4) องค์การ

บริหารสว่นตําบล
ข้อ 4 ภายใต้บงัคบัข้อ 2 องค์การบริหารส่วนตําบลอาจประกาศกําหนดกองหรือ

พนกังานสว่นตําบลประกาศกําหนด
ข้อ 5

องค์การบริหารสว่นตําบลให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทางและแผนการปฏิบตัริาชการขององค์การ
บริหารสว่นตําบล

ข้อ 6 2 วรรคสอง (2)
คณะกรรมการ

พนกังานสว่นตําบล
ข้อ 7 การแบง่สว่นราชการภายในสํานกังานปลดัองค์การบริหารสว่นตําบล  กอง หรือสว่น

2 ให้กําหนดเป็นประกาศองค์การบริหารสว่นตําบลโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพนกังานสว่นตําบล
ภายในไว้ในประกาศองค์การบริหารสว่นตําบลดงักลา่วด้วย

ต้องเป็น
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ข้อ 8 กการจดัแบง่สว่นราชการตามข้อ 2

ให้องค์การบริหารสว่นตําบลพิจารณาเสนอความเห็นและพิจารณาอตัรากําลงั  การจดัสรรงบประมาณให้
สอดคล้องกนัแล้วเสนอตอ่คณะกรรมการพนกังานสว่นตําบล พิจารณาให้ความเห็นชอบ

วนราชการตาม
คณะกรรมการพนกังานสว่นตําบล

ะงบประมาณคา่ใช้จา่ย
ตา่ง ๆ ขององค์การบริหารสว่นตําบลประกอบด้วย

หมวด 2
วิธีการบริหารและการปฏิบัตงิานของพนักงานส่วนตาํบล

ข้อ 9
ควบคมุและรับผิดชอบการบริหารกิจการขององค์การบริหารสว่นตําบล  ให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วย
สภาตําบลและองค์การบริหารสว่นตําบล

ข้อ 10 ภายใต้บงัคบักฎหมายวา่ด้วยสภาตําบลและองค์การบริหารสว่นตําบล  ให้ปลดั

(1) รับผิดชอบควบคมุการปฏิบตัิราชการประจําในองค์การบริหารสว่นตําบล กําหนด
แนวทางและแผนการปฏิบตัิราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล และลําดบัความสําคญัของแผนการ
ปฏิบตัริาชการประจําปีของส่วนราชการในองค์การบริหารสว่นตําบล   ให้เป็นไปตามนโยบายของประธาน

าชการ
ของสว่นราชการในองค์การบริหารสว่นตําบล

(2) เป็นผู้ปกครองบงัคบับญัชาพนกังานสว่นตําบลและลกูจ้างขององค์การบริหารสว่นตําบล
รองจากประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล และกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นตําบล

ในการปฏิบตัริาชการของปลดัองค์การบริหารส่วนตําบล จะให้มีรองปลดัองค์การ

เป็นผู้บงัคบับญัชาพนกังานส่วนตําบล และรับผิดชอบในการปฏิบตัริาชการรองจากปลดัองค์การบริหาร
สว่นตําบล

สว่นตําบลกําหนดหรือมอบหมาย
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ข้อ 11 ให้สํานกังานปลดัองค์การบริหารส่วนตําบล มีหวัหน้าสํานกังานปลดัองค์การ

เป็นผู้ปกครองบงัคบับญัชาพนกังานสว่นตําบลและลกูจ้าง และรับผิดชอบในการ
ปฏิบตัริาชการของสํานกังานปลดัองค์การบริหารสว่นตําบล

ข้อ 12
และลกูจ้าง และรับผิดชอบ

ข้อ 13 ภายใต้บงัคบักฎหมายวา่ด้วยสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล การ
บงัคบับญัชา

พนกังานสว่นตําบลในสว่นราชการใด ฐานะใ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหาร
สว่นตําบล
พนกังานสว่นตําบลกําหนด

ข้อ 14 การปฏิบตัิราชการหรือการดําเนินการ

(1) ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นตําบลอาจมอบให้กรรมการบริหาร
องค์การบริหารสว่นตําบล  ปลดัองค์การบริหารส่วนตําบล  รองปลดัองค์การบริหารสว่นตําบล
ผู้ อํานวยการกอง หรือหวัหน้าสว่น

(2) ปลดัองค์การบริหารสว่นตําบลอาจมอบให้รองปลดัองค์การบริหารส่วนตําบล
ผู้ อํานวยการกอง หรือหวัหน้าสว่น

(3) ผู้ อํานวยการกอง  หรือหวัหน้าสว่น อาจมอบให้พนกังานส่วนตําบลในกอง

การมอบอํานาจให้ปฏิบั
ข้อ 15 14

ข้อ 16 ในการมอบอํานาจตามข้อ 14 ให้ผู้มอบอํานาจพิจารณาถึงการอํานวยความสะดวก
แก่ประชาชน  ความรวดเร็วในการปฏิบตัริาชการ  การกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของตําแหนง่ของ

อํานาจดงักลา่ว
ารปฏิบตัริาชการของ

ผู้ รับมอบอํานาจ และให้มีอํานาจแนะนําและแก้ไขการปฏิบตัริาชการของผู้ รับมอบอํานาจได้
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ข้อ 17 การรักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นตําบล  ในกรณี

ให้เป็นไปตาม
กฎหมายวา่ด้วยสภาตําบลและองค์การบริหารสว่นตําบล

ข้อ 18
ไมมี่ปลดัองค์การบริหารส่วนตําบล หรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัริาชการได้ ให้รองปลดัองค์การบริหาร
สว่นตําบล เป็นผู้ รักษาราชการแทน ถ้ามีรองปลดัองค์การบริหารส่วนตําบลหลายคน ให้ประธาน

ราชการแทน     ถ้าไมมี่ผู้ ดํารงตําแหนง่รองปลดัองค์การบริหารสว่นตําบล หรือมีแตไ่ม่สามารถปฏิบตัริาชการ
ได้  ให้ประธานกร

ราชการแทน
รได้

ข้อ 19 ภายใต้บงัคบักฎหมายวา่ด้วยสภาตําบลและองค์การบริ

ให้เป็นผู้ รักษาราชการแทนได้  แตถ้่าประธาน

ข้อ 20

ปฏิบตัริาชการแทน ให้ผู้ปฏิบตัริาชการ

เชน่เดียวกั
ข้อ 21

กระเทือนอํานาจประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นตําบล

ข้อ 22
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การรักษาราชการแทน ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล

โดยให้พิจารณาถึงความรู้ความสามารถ ความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ตอ่
ทางราชการสงูสดุ ให้

แล้วแตก่รณี
หมวด 3

ในองค์การบริหารส่วนตาํบล

ข้อ 23
โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนกังานสว่นตําบล ประจํา

คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตําบลกําหนด
ข้อ 24 ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นตําบลมี พนกังาน

สว่นตําบล องค์การบริหารสว่นตําบล
เดียวกนั

พนกังานสว่นตําบล
มีความเหมาะสม สอดคล้องกบัความรู้ความสามารถและตามมาตรฐานกําหนด

ตําแหนง่ของพนกังานสว่นตําบล
ข้อ 25 ให้พนกังานสว่นตําบลไปชว่ยปฏิบตัริาชการในองค์การบริหารสว่นตําบล

เว้นแตก่รณีมีความจําเป็นและ
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นตําบล

พนกังานสว่นตําบลไปชว่ยปฏิบตัริาชการในองค์การบริหารสว่นตําบล
โดยใ

องค์การบริหารสว่นตําบล
กําหนด

ข้อ 26
หนว่ยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรื

ข้อ 27 ให้มีการพฒันาผู้ได้รับการบรรจเุข้ารับราชการเป็นพนกังานองค์การบริหาร
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ข้อ 28 ให้ผู้บงั

มีประสิทธิภาพ
ข้อ 29 ให้มีการจดัทําแผนแมบ่ทการพฒันาพนกังานสว่นตําบล

มีประสิทธิภาพ
ข้อ 30 ให้มีการพฒันาพนกังานสว่นตําบลโดยก

การให้ไปศกึษา ฝึกอบรม ดงูาน หรือปฏิบตักิารวิจยัในตา่งประเทศ
พนกังานสว่นตําบลกําหนด

ข้อ 31

ให้เหมาะสมกบัการเป็นพนกังานสว่นตําบล และปฏิบตัริ

การประเมินผลการปฏิบตังิาน ให้คํานงึถึงคณุภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและ
และ

อยา่งน้อยปีละ 2 โดยคํานงึถึงการมีสว่นร่วมของประชาชน
หรือขอคําปรึกษาด้วย

ข้อ 32 วนั เวลาทํางาน วนัหยดุตามประเพณี วนัหยดุประจําปีของพนกังานสว่นตําบล ให้
คณะรัฐมนตรีกําหนดสําหรับข้าราชการพลเรือนโดยอนโุลม

ข้อ 33 คณะกรรมการพนกังาน
สว่นตําบลกําหนด ข้าราชการพลเรือน

ข้อ 34

ข้อ 35 ให้องค์การบริหารส่วนตําบลจดัให้มีประกาศ กําหนดมาตรฐานคณุธรรมและ

สว่นตําบล โดยให้ติดประกาศไว้อย่างเปิดเผยใน องค์การบริหารสว่นตําบล

ตําบล
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ข้อ 36 รคดัเลือก

การทะเบียนประวตัิ
ของพนกังานสว่นตําบล ไปยงัคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตําบล ตาม

ประกาศ ณ พฤศจิกายน   พ.ศ. 2544

ร้อยตํารวจเอก

( )
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประธานกรรมการกลางพนกังานสว่นตําบล


