หมวด 2
การกําหนดประเภท จํานวน และอัตราตําแหนง
ขอ 11 ตําแหนงพนักงานสวนตําบลมี 3 ประเภท ดังนี้
(1) ตําแหนงประเภททั่วไป
(2) ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ไดแกตําแหนงตั้งแตระดับ 7 ขึ้นไป
ซึ่งเปนตําแหนงที่มีลักษณะงานวิชาชีพ ซึ่งตองปฏิบัติโดยผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาที่
ไมอาจ
มอบหมายให ผู มี คุ ณ วุ ฒิ อ ย า งอื่ น ปฏิ บั ติ ง านแทนได และเป น งานที่ มี ผ ลกระทบต อ ชี วิ ต และ
ทรัพยสินของประชาชนอยางเห็นไดชัด โดยมีองคกรตามกฎหมายทําหนาที่ตรวจสอบกลั่นกรอง
และรับรองการประกอบวิชาชีพ รวมทั้งลงโทษผูกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
ดังกลาว ไดแกตําแหนงดังตอไปนี้
1) วิชาชีพเฉพาะการพยาบาล
2) วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมโยธา
3) วิชาชีพเฉพาะสถาปตยกรรม
4) ตําแหนงในสายงานนิติการ ซึ่งเปนตําแหนงที่ตองปฏิบัติโดยผูสําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาที่ไมอาจมอบหมายใหผูมีคุณวุฒิอยางอื่นปฏิบัติแทนได และเปนงานที่
มีผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนอยางเห็นไดชัด อีกทั้งเปนงานที่ขาดแคลนกําลังคน
ในองคการบริหารสวนตําบลจึงกําหนดใหผูดํารงตําแหนงในสายงานนิติการ ตั้งแตระดับ 7 ขึ้นไป ซึ่ง
ไดรับประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทยเปนตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ
(3) ตําแหนงประเภทบริหารระดับกลาง ไดแก ตําแหนงระดับ 8 ที่มีฐานะ
และหนาที่ในการบริหารงานเปนปลัดองคการบริหารสวนตําบล
[ขอ 11(2) 4) เพิ่มเติมประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื่อง กําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบลประเภท
วิชาชีพ เฉพาะและประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 26 กันยายน 2549]

ขอ 12 การกําหนดจํานวนตําแหนงและอัตราตําแหนงพนักงานสวนตําบลใน
องคการบริหารสวนตําบล วาจะมีตําแหนงใด ระดับใด อยูในสวนราชการใด จํานวนเทาใด ตอง
คํานึงถึงลักษณะหนาที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คุณภาพ และความยากของงาน
คาใชจายดานบุคคล และงบประมาณรายไดขององคการบริหารสวนตําบล โดยการกําหนด
ตําแหนงดังกลาวตองเทียบไดในมาตรฐานเดียวกันกับขาราชการพลเรือนสามัญ
ขอ 13
การกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบลในสวนราชการ วาจะมี
ตําแหนงใด ระดับใด อยูในสวนราชการใด จํานวนเทาใด โดยใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทํา

เปนแผนอัตรากําลังของพนักงานสวนตําบล เพื่อเปนกรอบในการกําหนดตําแหนง และการใช
ตําแหนงพนักงานสวนตําบล โดยเสนอใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )
พิจารณาใหความเห็นชอบ
ในการจัดทําแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหนึ่ง ให
องคการบริหารสวนตําบลคํานึงถึงภารกิจ อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ตอง
ปฏิบัติ ความยากคุณภาพของงาน และปริมาณงาน ตลอดทั้งภาระคาใชจายขององคการ
บริหารสวนตําบลที่จะตองจายในดานบุคคล
ขอ 14

การกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบล

ตําแหนงใดเปนตําแหนง

ระดับใด
ใหประเมินความยากและคุณภาพของงานในตําแหนงนั้น
แลวปรับเทียบกับบรรทัดฐานใน
มาตรฐานกําหนดตําแหนงที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.) จัดทําไวตาม
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตําแหนงและมาตรฐานของตําแหนง
การปรับตําแหนงเทียบกับ
บรรทัดฐานในมาตรฐานกําหนดตําแหนง ใหจัดตําแหนงที่มีลักษณะงานอยางเดียวกันเขาประเภท
และสายงานเดียวกัน และจัดตําแหนงในสายงานเดียวกันที่มีความยากและคุณภาพของงานอยูใน
ระดับเดียวกันโดยประมาณ เขากลุมตําแหนงเดียวกันและระดับเดียวกัน
ขอ 15 ในการจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานสวนตําบลขององคการบริหาร
สวนตําบล ใหองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังขององคการ
บริหารสวนตําบล ประกอบดวย
(1) ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล เปนประธาน
(2) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
เปนคณะทํางาน
(3) ผูอํานวยการกองหรือหัวหนาสวนราชการ
เปนคณะทํางาน
(4) พนักงานสวนตําบล
เ ล ข า นุ ก า ร
คณะทํางาน
ขอ 16 ใหคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง จัดทําแผนอัตรากําลังของ
องคการบริหารสวนตําบล โดยใหคํานึงถึงภารกิจ อํานาจหนาที่ตามกฎหมายกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น กฎหมายวาดวยสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน และ
ปริมาณงานของสวนราชการตาง ๆ ในองคการบริหารสวนตําบล ตลอดทั้งภาระคาใชจายของ
องคการบริหารสวนตําบลที่จะตองจายในดานบุคคล และการจัดสรรเงินงบประมาณขององคการ

บริหารสวนตําบล โดยกําหนดเปนแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล ในระยะเวลา 3
ป และแผนอัตรากําลังดังกลาวอยางนอยจะตองประกอบดวยสาระสําคัญ ดังนี้
(1) บทศึกษาวิเคราะหอํานาจหนาที่และภารกิจความรับผิดชอบขององคการ
บริหาร
สวนตําบลในชวงระยะเวลา 3 ป
(2) บทศึกษาวิเคราะหความตองการกําลังคนทั้งหมดขององคการบริหาร
สวนตําบล
ในชวงระยะเวลา 3 ป วาตองการกําลังคนประเภทใด ระดับใด จํานวน
เทาใด จึงจะสามารถปฏิบัติงาน ตามภารกิจที่อยูในอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
(3) บทศึกษาวิเคราะหประเมินความตองการกําลังคนที่มีอยูในปจจุบันและ
กําลังคนที่ขาดอยูและตองการเพิ่มขึ้น อัตราความตองการกําลังคนเพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายงาน
หรือไดรับมอบหมายเพิ่มขึ้น อัตราการสูญเสียกําลังคนในแตละป
(4) บทศึกษาวิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน เปนการวางแผนเพื่อใหมี
การใชกําลังคนที่มีอยูในองคการบริหารสวนตําบลใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยสํารวจและประเมิน
ความรูความสามารถของกําลังคนที่มีอยู
การพัฒนาหรือฝกอบรมกําลังคนที่มีอยูใหมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น และใชกําลังคนที่มีอยูใหเหมาะสมกับความรูความสามารถของแตละคน
(5) การจัดโครงสรางการแบงสวนราชการ การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ
ของแตละ
สวนราชการ การแบงงานภายในสวนราชการ การกําหนดตําแหนงและระดับตําแหนงตาง ๆ โดยมี
หลักเกณฑเบื้องตน ดังนี้
1) กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบล
ใหเปนไปตามประกาศกําหนดสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบล
2) การกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบลและระดับตําแหนงพนักงาน
สวนตําบลประจําในสวนราชการตางๆ ตามโครงสรางการแบงสวนราชการตาม (ก)
โดย
พิจารณากําหนดตําแหนงเปนตําแหนงใด สายงานใด ระดับใด และมีจํานวนเทาใด ใหเปนไป
ตามแผนอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล ที่องคการบริหารสวนตํา บลจัดทําขึ้น โดยไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) แลว
3) ตําแหนงพนักงานสวนตําบล ที่กําหนดในสวนราชการตาม (ข) ตอง
เปนตําแหนงสายงานที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.) ไดจัดทํามาตรฐาน
กําหนดตําแหนงไวแลว สําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 ระดับ 2
หรือระดับ 3 ทุกตําแหนงสายงาน ใหกําหนดตําแหนงเปนตําแหนงระดับควบ เปนระดับ 1-3
ระดับ 2-4 หรือระดับ 3-5แลวแตกรณี

4) การกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบลตามแผนอัตรากําลัง ให
กําหนดเปนแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล ในระยะเวลา 3 ป โดยใหแสดงกรอบ
อัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลทั้งหมด และการกําหนดตําแหนงเพิ่มใหมเปนรอบปที่
หนึ่ง ปที่สอง และปที่สาม
5) ในการกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบล ตามแผนอัตรากําลัง
ขององคการบริหารสวนตําบลที่จัดทําขึ้นในครั้งแรกตามประกาศนี้ ใหองคการบริหารสวนตําบล
กําหนดเปนตําแหนงสายงานใด ระดับใด จํานวนเทาใด ในสวนราชการตาง ๆ ขององคการ
บริหารสวนตําบล ภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังนี้
5.1 องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลขนาดใหญ ให กํ า หนดระดั บ
ตําแหนง ดังนี้
(ก) กําหนดตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปน
ระดับ 8 หรือ ระดับ 7
(ข) อาจกําหนดตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
เปน
ระดับ 8 หรือ ระดับ 7 ได(รองปลัด อบต. กําหนดเปน
ระดับ 8 ไดตอเมื่อมีการกําหนดสวนราชการระดับกอง
เปน ระดับ 8)
(ค) กําหนดตําแหนงหัวหนาสวนราชการระดับกองหรือสวน
เปนระดับ 8 หรือระดับ 7
5.2 องคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง ใหกําหนดตําแหนง
ดังนี้
(ก) กําหนดตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปน
ระดับ 7 หรือระดับ 6
(ข) อาจกําหนดตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
เปนระดับ 7 หรือ ระดับ 6 ได
(ค) กําหนดตําแหนงหัวหนาสวนราชการระดับกองหรือสวน
เปนระดับ 7 หรือระดับ 6
5.3 องคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็ก ใหกําหนดตําแหนง ดังนี้
(ก) กําหนดตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปน
ระดับ 6

(ข) กําหนดตําแหนงหัวหนาสวนราชการระดับกองหรือสวน
เปนระดับ 6
5.6 การกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบลตําแหนงอื่นขององคการบริหาร
สวนตําบล ใหพิจารณากําหนดไดตามความเหมาะสม ความจําเปน ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ความยากและคุณภาพของงาน และปริมาณงาน และใหคํานึงถึงตําแหนงสายงานของตัว
พนักงานสวนตําบล ที่มีอยูในปจจุบันประกอบดวย
[ขอ 16 (5) 5) 5.1 (ข) และ (ค) แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เกี่ยวกับการกําหนดระดับ
ตําแหนงผูบริหารใน อบต.ขนาดใหญ และ อบต.ขนาดกลาง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2550]

ขอ 17 ตําแหนงพนักงานสวนตําบลมีชื่อในการบริหารงานตามที่กําหนดไวใน
กฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล และมีชื่ออื่นเพื่อประโยชนในการ
บริหารงาน ดังนี้
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(3) หัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(4) ผูอํานวยการกอง หรือ หัวหนาสวน
ขอ 18 ใหองคการบริหารสวนตําบลเสนอแผนอัตรากําลังที่ไดจัดทําขึ้นตามขอ
16
ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาใหความเห็นชอบ
เมื่อคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาใหความเห็นชอบแลวให
องคการบริหารสวนตําบลประกาศใชแผนอัตรากําลังดังกลาว เพื่อเปนกรอบการกําหนดตําแหนง
และการใชตําแหนงขององคการบริหารสวนตําบลตามระยะเวลาที่กําหนด
เมื่อครบกําหนดรอบระยะเวลาการใชแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวน
ตําบล
3 ปแลว ใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลังของ
องคการบริหารสวนตําบล ตามขอ 16 เปนระยะเวลา 3 ป ในรอบถัดไป
ขอ 19

ในการพิจารณาใหความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวน

ตําบล
(ก.อบต.จังหวัด) ตามขอ 18 หากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เห็นวา
แผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลยังไมเหมาะสม ใหองคการบริหารสวนตําบล
ดําเนินการปรับปรุงแผนอัตรากําลังดังกลาว ตามความเห็นของคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) หากองคการบริหารสวนตําบล มีความเห็นวาแผนอัตรากําลังขององคการ
บริหารสวนตําบล มีความเหมาะสมแลว
และแจงยืนยันแผนอัตรากําลังตอคณะกรรมการ

พนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )
เสนอเรื่องพรอมความเห็นใหคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.) พิจารณา
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.) ตาม
วรรคหนึ่ง
เปนประการใด ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) และองคการบริหารสวน
ตําบลดําเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. )
ขอ 20 เมื่อคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) กําหนดใหมี
ตําแหนงพนักงานสวนตําบล ตําแหนงใด ระดับใด ในสวนราชการใด จํานวนเทาใดตามแผน
อัตรากําลังแลว ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ประสานกับองคการ
บริหารสวนตําบล เพื่อจัดสรรเงินงบประมาณในแตละป สําหรับตั้งจายเปนอัตราเงินเดือนของ
ตําแหนงดังกลาวใหสอดคลองกัน
ขอ 21 ในระหวางการประกาศใชบังคับแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวน
ตําบล หากองคการบริหารสวนตําบล มีเหตุผลความจําเปนตองกําหนดตําแหนงพนักงานสวน
ตําบลเพิ่มใหม
นอกเหนือจากที่กําหนดในแผนอัตรากําลัง เพื่อรองรับภารกิจหนาที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
หรือปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น
ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลไมสามารถปรับปรุงการกําหนด
ตําแหนงโดย
ปรับเกลี่ยจากตําแหนงอื่นได และไมเปนภาระทางงบประมาณคาใชจายดานบุคคลขององคการ
บริหารสวนตําบล ใหองคการบริหารสวนตําบลเสนอขอกําหนดตําแหนงเพิ่มใหมตอคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาใหความเห็นชอบกอน
การเสนอขอกําหนดตําแหนงเพิ่มใหม ใหองคการบริหารสวนตําบลชี้แจงเหตุผล
ความจําเปนที่ตองขอกําหนดตําแหนง ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )
พิจารณา โดยมีรายการ ดังตอไป
(1) เหตุผลความจําเปนที่จะตองกําหนดตําแหนงเพิ่มใหม
(2) ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ
ความยากและคุณภาพของงาน หรือ
ปริมาณงานที่
เพิ่มขึ้นจากเดิม ถึงขนาดจําเปนตองกําหนดตําแหนงเพิ่มขึ้นใหม
(3) ชื่อตําแหนง สายงาน ระดับตําแหนง และจํานวนตําแหนงที่ขอกําหนด
เพิ่มใหม
(4) หนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนงที่ขอกําหนดเพิ่มใหม

มีอยู

(5) สวนราชการที่กําหนดตําแหนงเพิ่มใหม โดยใหแสดงกรอบอัตรากําลังที่
ตามแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล และตําแหนงที่ขอกําหนดเพิ่มใหม
(6) เหตุผลความจําเปนอื่น

ขอ 22 กรณีการขอกําหนดตําแหนงเพิ่มใหมขององคการบริหารสวนตําบล
ตาม ขอ 21 เปนการกําหนดตําแหนงสายงานใหม ซึ่งเปนสายงานที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. ) ยังไมไดจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงของตําแหนงสายงานนั้น
ในการขอกําหนดตําแหนงเพิ่มใหมดังกลาว ใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทํารางมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงของตําแหนงสายงานนั้น เสนอไปพรอมกันดวย ทั้งนี้ เพื่อแสดงใหทราบถึงประเภท
ตําแหนง ชื่อตําแหนงสายงาน ลักษณะงาน โดยทั่วไป หนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนง
ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง และระดับตําแหนง
ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) หาก
เห็นชอบตามที่องคการบริหารสวนตําบลเสนอ ใหเสนอเรื่องขอกําหนดตําแหนงเพิ่มใหม ราง
มาตรฐานกําหนดตําแหนง พรอมความเห็นใหคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. )
พิจารณาตอไป
หากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) มีมติไมเห็นชอบตามที่
องคการบริหารสวนตําบลเสนอขอกําหนดตําแหนงเพิ่มใหม ใหนําความที่กําหนดในขอ 19 มาใช
บังคับโดยอนุโลม
ขอ 23 เมื่อองคการบริหารสวนตําบล ไดรับความเห็นชอบในการกําหนดตําแหนง
เพิ่มใหมตามขอ 21 หรือขอ 22 แลวแตกรณี ใหถือวาเปนการปรับปรุงแผนอัตรากําลังขององคการ
บริหารสวนตําบลนั้น โดยใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการแกไขปรับปรุงรายละเอียดใน
แผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลตอไป
ขอ 24 ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ตรวจสอบ
การกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงพนักงานสวนตําบลใหเหมาะสม ในกรณีที่ปรากฏวาการ
กําหนดตําแหนงใด ไมเหมาะสมก็ดี การใชตําแหนงใดไมเหมาะสมตามที่คณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) กําหนดก็ดี หรือลักษณะหนาที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณและ
คุณภาพของงานของตําแหนงใดที่ คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) กําหนด
เปลี่ยนแปลงไปก็ดี คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) อาจพิจารณา
ปรับปรุงการกําหนดตําแหนงนั้นเสียใหมใหเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (
ก.อบต.จังหวัด ) จะมอบหมายใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการแทน ก็ได

ในการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล
( ก.อบต.จังหวัด ) หรือองคการบริหารสวนตําบลที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.
จังหวัด ) มอบหมาย มีอํานาจยุบเลิกตําแหนงหรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตําแหนงพนักงานสวน
ตําบล โดยให
องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการใหเปนไปตามมติหรือคําสั่งนั้น
ขอ 25 การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบล ตามขอ 24
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) หรือองคการบริหารสวนตําบลผูไดรับ
มอบหมายมีอํานาจเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตําแหนงพนักงานสวนตําบลได
ขอ 26 การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบล ตาม ขอ 25
สามารถกระทําได 5 ประการ ดังนี้
(1) การปรับระดับตําแหนงใหสูงขึ้นในตําแหนงสายงานเดิม
(2) การปรับลดหรือขยายระดับตําแหนง
(3) การปรับเกลี่ยตําแหนง โดยไมเปลี่ยนตําแหนงสายงาน
(4) การปรับเกลี่ยตําแหนง โดยเปลี่ยนตําแหนงสายงาน หรือระดับ
ตําแหนง
(5) การยุบเลิกตําแหนง
ขอ 27
การปรับระดับตําแหนงใหสูงขึ้นในตําแหนงสายงานเดิม เพื่อให
เหมาะสมกับระดับความยากและคุณภาพของงานในตําแหนงที่เปลี่ยนแปลงไป ดําเนินการได
ดังนี้
(1) ตําแหนงผูปฏิบัติงานที่กําหนดเปนตําแหนงระดับควบ ใหองคการบริหาร
สวนตําบลสามารถปรับระดับตําแหนงใหมีระดับสูงขึ้นในระดับควบได เมื่อผูดํารงตําแหนงเปนผูมี
คุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น สําหรับการปรับระดับตําแหนงใดให
สูงขึ้นนอกระดับควบ
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการเลื่อนและแตงตั้งพนักงาน
สวนตําบล ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ที่กําหนดในหมวด 9
(2) ตําแหนงผูบริหาร กรณีองคการบริหารสวนตําบลเสนอจะขอปรับระดับ
ตําแหนงใหสูงขึ้นของตําแหนงใด ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )
พิจารณาใหความเห็นชอบ
ขอ 28 การปรับลดหรือขยายระดับตําแหนงของตําแหนงโดยไมเปลี่ยนตําแหนง
สายงาน เพื่อรองรับการบรรจุบุคคลเขารับราชการ หรือการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงในสาย

งานเริ่มตนของตําแหนงผูปฏิบัติงาน ที่เริ่มตนจากระดับ 1 ระดับ 2 หรือระดับ 3 แลวแตกรณี ให
องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจปรับลดหรือขยายระดับตําแหนงดังกลาว เพื่อรองรับการ
บรรจุบุคคลเขารับราชการหรือการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงได
ขอ 29 การปรับเกลี่ยตําแหนงโดยไมเปลี่ยนตําแหนงสายงาน เปนการตัดโอน
ตําแหนงในสายงานใดสายงานหนึ่งในกองหรือฝายหนึ่ง ไปกําหนดเปนตําแหนงในกองอื่นหรือ
ฝายอื่น โดยไมเปลี่ยนตําแหนงสายงาน ทั้งนี้ เพื่อใหสามารถปรับเกลี่ยตําแหนงในสายงาน
เดียวกันที่มีอยู ใหสามารถใชตําแหนงใหเกิดประโยชนในองคการบริหารสวนตําบลอยางสูงสุด
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยให อ งค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลเสนอเรื่ อ งขอปรั บ เกลี่ ย ตํ า แหน ง ให
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาใหความเห็นชอบ
ขอ 30
การปรับเกลี่ยตําแหนงโดยเปลี่ยนตําแหนงสายงาน หรือระดับ
ตําแหนงเปนการตัดโอนตําแหนงในสายงานใดสายงานหนึ่งในสวนราชการใด ไปกําหนดเปน
ตําแหนงในสายงานอื่นในสวนราชการเดียวกัน หรือสวนราชการอื่น และตําแหนงที่กําหนดนั้นอาจ
เปลี่ยนระดับตําแหนงดวยก็ได ทั้งนี้ เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลสามารถปรับเกลี่ยตําแหนง
ที่มีอยูในกรอบอัตรากําลังใหสามารถใชตําแหนงใหเกิดประโยชนในองคการบริหารสวนตําบลอยาง
สู งสุ ดและมี ประสิ ทธิ ภาพ โดยให องค การบริ หารส วนตํ า บลเสนอขอปรั บ เกลี่ ย ตํ า แหน ง ให
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาใหความเห็นชอบ
ขอ 31 การยุบเลิกตําแหนง เปนการยุบเลิกตําแหนงในสายงานใด ๆ ที่มีอยูใน
กรอบอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล ที่เห็นวาไมมีความจําเปนที่จะตองใชประโยชนแลว
โดยใหองคการบริหารสวนตําบลเสนอขอยุบเลิกตําแหนงใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.
อบต.จังหวัด ) พิจารณาใหความเห็นชอบ ทั้งนี้ ตําแหนงที่จะยุบเลิกนั้นตองเปนตําแหนงวาง
กรณี คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ไดมีมติไมให
ความเห็นชอบตามที่องคการบริหารสวนตําบลเสนอใหยุบเลิกตําแหนง และองคการบริหารสวน
ตําบลยังยืนยันในความเห็นเดิม ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เสนอ
เรื่องพรอมความเห็นใหคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. ) พิจารณาและให
ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. )
ขอ 32 การเสนอขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงตามขอ 27 (2) ขอ 29 และ
ขอ 30
ใหองคการบริหารสวนตําบลชี้แจงเหตุผลความจําเปนที่ตองขอกําหนดตําแหนง
ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาโดยมีรายการ ดังตอไปนี้
(1) เหตุผลความจําเปนที่จะตองปรับปรุงการกําหนดตําแหนงใหม

(2) ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน หรือ
ปริมาณงานที่
เพิ่มขึ้นจากเดิมถึงขนาดจําเปนตองปรับปรุงการกําหนดตําแหนงใหม
(3) ชื่อตําแหนง สายงาน ระดับตําแหนง และจํานวนตําแหนงที่ขอปรับปรุง
การกําหนดตําแหนงใหม
(4) หน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของตํ า แหน ง ที่ ข อปรั บ ปรุ ง การกํ า หนด
ตําแหนงใหม
(5) สวนราชการที่ขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงใหม โดยใหแสดงกรอบ
อัตรากําลัง ที่มีอยูตามแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล และตําแหนงที่ขอปรับปรุง
การกําหนดตําแหนงใหม
(6) เหตุผลความจําเปนอื่น
การเสนอขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ใหพจิ ารณา
ถึงเหตุผลและความจําเปนในดานปริมาณและคุณภาพของงานเปนสําคัญ โดยมิใหขออนุมัติ
ปรับปรุงการกําหนดตําแหนง เพื่อเหตุผลดานตัวบุคคล และใหคํานึงถึงจํานวนของลูกจางทั้งประจํา
และชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในงานนั้นดวย ทั้งนี้ เพื่อมิใหเกิดปญหาคนลนงาน และเปนการ
ประหยัดงบประมาณดานรายจายดานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลดวย และใหพิจารณา
ถึงความสําคัญ ความเหมาะสมและถูกตองของกรอบตําแหนงในงานนั้นดวย โดยเฉพาะอยางยิง่
ควรจะใหตําแหนงในงานนั้นสามารถรองรับความกาวหนาของบุคลากรในงานนั้นได
ขอ 33 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพของงานเปลี่ยนแปลงไปมาก และได
พิจารณาขอ
อนุมัติปรับปรุงการกําหนดตําแหนงในสวนราชการใด ควรพิจารณาจัดหา
ตําแหนงเพื่อรองรับบุคลากร
ผูครองตําแหนงเดิมที่ขออนุมัติปรับปรุงการกําหนดตําแหนง
ดวย และกอนที่องคการบริหารสวนตําบล จะขออนุมัติปรับปรุงกําหนดตําแหนง ใหองคการ
บริหารสวนตําบลพิจารณาดําเนินการกับตําแหนงที่วาง และมีความจําเปนนอยเสียกอน โดยการ
ปรับเกลี่ยตําแหนงไปไวในงานที่มีความสําคัญและจําเปนเรงดวน
ขอ 34 ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )
ตามขอ 32 หากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เห็นวาการขอปรับปรุงการ
กําหนดตําแหนงยังไมเหมาะสม ใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการตามความเห็นของ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) หากองคการบริหารสวนตําบลมีความเห็น
วาการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงมีความเหมาะสมแลว และแจงยืนยันการขอปรับปรุงการ
กําหนดตําแหนงตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
(ก.อบต.จังหวัด) ใหเสนอเรื่องพรอม
ความเห็นใหคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. ) พิจารณา

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. ) ตาม
วรรคหนึ่ง เปนประการใด ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) และองคการ
บริหารสวนตําบลดําเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. )
ในระหวางการประกาศใชบังคับแผนอัตรากําลังขององคการบริหาร
สวนตําบล
หากองคการบริหารสวนตําบล มีเหตุผลความจําเปนตองปรับปรุงการ
กําหนดตําแหนง เพื่อรองรับภารกิจ หนาที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน หรือปริมาณงานที่เพิ่ม
มากขึ้น ใหองคการบริหารสวนตําบลเสนอ
ขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงตอคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
ขอ 35

ขอ 36 กรณีการขอปรับปรุงกําหนดตําแหนงขององคการบริหารสวนตําบล
ตามขอ 30
เปนการกําหนดตําแหนงสายงานใหม ซึ่งเปนสายงานที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. ) ยังไมไดจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงของตําแหนงสายงานนั้น ใน
การขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงดังกลาว ใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทํารางมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงของตําแหนงสายงานนั้น เสนอไปพรอมกันดวย ทั้งนี้ เพื่อแสดงใหทราบถึงประเภท
ตําแหนง ชื่อตําแหนงสายงาน ลักษณะงาน โดยทั่วไป หนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนง
ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง และระดับตําแหนง
ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) หากมี
ความเห็นชอบตามที่องคการบริหารสวนตําบลเสนอ ใหเสนอเรื่องขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนง
เพิ่มใหม รางมาตรฐานกําหนดตําแหนง พรอมความเห็นใหคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล ( ก.อบต. ) พิจารณาใหความเห็นชอบ
หากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) มีมติไมเห็นชอบตามที่
องคการบริหารสวนตําบลเสนอขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเพิ่มใหม ใหนําความที่กําหนดในขอ 34 มา
ใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ 37 เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดรับความเห็นชอบในการปรับปรุงการ
กําหนดตําแหนงตามขอ 27 (2) ขอ 29 ขอ 30 หรือขอ 31 แลวแตกรณี ใหถือวาเปนการ
ปรับปรุงแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลนั้น โดยใหองคการบริหารสวนตําบล
ดําเนินการแกไขปรับปรุงรายละเอียดในแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลตอไป

