หมวด 11
ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน
ขอ 225 ใหกําหนดขนาดองคการบริหารสวนตําบล ดังนี้
(1) องคการบริหารสวนตําบล ชั้น 1 กําหนดใหเปนองคการบริหารสวนตําบล
ขนาดใหญ
(2) องคการบริหารสวนตําบล ชั้น 2 และ ชั้น 3 กําหนดใหเปนองคการบริหาร
สวนตําบลขนาดกลาง
(3) องคการบริหารสวนตําบล ชั้น 4 และ ชั้น 5 กําหนดใหเปนองคการบริหาร
สวนตําบลขนาดเล็ก
ขอ 226 ใหองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวย
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล กฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และกฎหมายอื่นที่กําหนดอํานาจหนาที่ใหแกองคการบริหารสวนตําบล
ในการกําหนดโครงสรางสวนราชการตามวรรคหนึ่ง ใหคํานึงถึงความตองการ และ
ความเหมาะสมขององคการบริหารสวนตําบล โดยใหมีการแบงสวนราชการ ดังตอไปนี้
(1) สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(2) กอง หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
ใหสวนราชการตาม (1) มีฐานะเปนกองหรือเปนสวน
ขอ 227 ใหองคการบริหารสวนตําบลประกาศกําหนดกองหรือสวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอื่นตามขอ 226 วรรคสอง (2) ซึ่งถือวาเปนสวนราชการหลักขององคการบริหารสวนตําบล ดังนี้
(1) กองคลัง หรือสวนการคลัง
(2) กองชาง หรือสวนโยธา
สวนราชการที่องคการบริหารสวนตําบลอาจประกาศกําหนดไดตามความเหมาะสมของ
แตละองคการบริหารสวนตําบล ไดแก
(1) กองหรือสวนสงเสริมการเกษตร
(2) กองหรือสวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(3) กองหรือสวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
(4) กองหรือสวนราชการอื่นตามความตองการและความเหมาะสมขององคการ
บริหารสวนตําบล

ขอ 228 ภายใตบังคับขอ 229 องคการบริหารสวนตําบลอาจประกาศกําหนดกอง
หรือสวนราชการอื่นไดตามความเหมาะสม และความจําเปนขององคการบริหารสวนตําบล โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )
ขอ 229 ในการประกาศกําหนดกองหรือสวนราชการตามขอ 231 ใหองคการบริหาร
สวนตําบล จัดทําเปนประกาศองคการบริหารสวนตําบล โดยใหกําหนดอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของ
กองหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นภายในกรอบที่กําหนด ดังนี้
(1) สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล ใหมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
ราชการทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบล และราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกอง หรือสวนราชการใด
ในองคการบริหารสวนตําบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการใน
องคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการ ปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตําบล
(2) กองคลัง หรือสวนการคลัง มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจาย
การรับ การนําสงเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกางาน
เกี่ยวกับเงินเดือนคาจาง คาตอบแทน เงินบําเหน็จ บํานาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณ
ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินตาง ๆ การจัดทําบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตาง ๆ
การควบคุมการเบิกจาย งานทํางบทดลองประจําเดือน ประจําป งานเกี่ยวกับการพัสดุขององคการ
บริหารสวนตําบลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย
(3) กองชาง หรือสวนโยธา มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสํารวจ ออกแบบ
การจัดทําขอมูลทางดานวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ
การตรวจสอบ การกอสราง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการกอสราง
และซอมบํารุง การควบคุมการกอสรางและซอมบํารุง งานแผนงานดานวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวม
ประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจายวัสดุ อุปกรณ อะไหล น้ํามันเชื้อเพลิง
และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย
ขอ 230 การกําหนดอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของสํานักงานปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล กองหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่องคการบริหารสวนตําบลประกาศจัดตั้งขึ้น ให
กําหนดใหครอบคลุมภารกิจ หนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตามที่กฎหมายกําหนดหรือภารกิจหนาที่
ที่องคการบริหารสวนตําบลตองปฏิบัติ และการกําหนดอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบดังกลาว ตองมี
ความชัดเจนและไมซ้ําซอนระหวางกองหรือสวนราชการตาง ๆ ในองคการบริหารสวนตําบล นั้น
ขอ 231 การแบงสวนราชการภายในสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล
กองหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น ใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําเปนประกาศองคการบริหารสวน

ตําบลจัดแบงสวนราชการภายในไดตามความเหมาะสมและความจําเปนของแตละองคการบริหารสวนตําบล
ดังนี้
(1) การจัดแบงสวนราชการภายใน ใหพิจารณาจัดแบงตามความเหมาะสมและ
ความจําเปนตามภารกิจหนาที่และปริมาณงานของสวนราชการนั้น โดยจัดแบง ฝาย กลุมหรือชื่องานอื่น
ใดเปนจํานวนเทาใดตามที่เห็นสมควรและเปนที่เขาใจไดถึงภารกิจหนาที่ของฝายหรือกลุมงานนั้น
(2) การกําหนดอํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบของสวนราชการภายในที่ได
จัดแบงนั้น จะตองกําหนดใหมีความชัดเจน ไมซ้ําซอนกับสวนราชการอื่น และตองอยูภายในกรอบ
อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของกองหรือสวนราชการนั้น
ขอ 232 การประกาศกําหนดสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลกําหนดอํานาจ
หนาที่ความรับผิดชอบของสวนราชการ และการจัดแบงสวนราชการภายใน ตามขอ 229 และขอ 231 ให
องคการบริหารสวนตําบล จัดทําเปนรางประกาศองคการบริหารสวนตําบล แลวเสนอใหคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ใหความเห็นชอบ เมื่อคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล( ก.อบต.จังหวัด )
พิจารณาใหความเห็นชอบแลว
ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล ลงนามใน
ประกาศใชบังคับตอไป
ขอ 233 การจัดตั้งกองหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นขึ้นใหม เพื่อรองรับภารกิจ
หนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล หรือการปรับปรุงการกําหนดสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบล
ซึ่งมีการจัดตั้งกอง หรือสวนราชการขึ้นใหม ใหองคการบริหารสวนตําบลเสนอเหตุผลความจําเปน และราง
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกําหนดกองหรือสวนราชการขึ้นใหม เพื่อใหคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยใหมีรายการ ดังนี้
(1) เหตุผล ความจําเปนที่ตองจัดตั้งกองหรือสวนราชการขึ้นใหม
(2) ชื่อกองหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
(3) อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของกองหรือสวนราชการ นั้น
(4) ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติตาม (3) คุณภาพและปริมาณงานถึงขนาดตอง
จัดตั้งเปนหนวยงานระดับกองและกําหนดอัตรากําลังพนักงานสวนตําบลในสวนราชการนั้น
(5) รางประกาศองคการบริหารสวนตําบล กําหนดสวนราชการที่ปรับปรุงใหม โดย
กําหนดอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของกองหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและการจัดแบงสวนราชการ
ภายในตามขอ 232
ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ใหคํานึงถึง
ภารกิจ อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลตามที่กฎหมายกําหนด ลักษณะงาน
คุณภาพของงาน ปริมาณงาน และความจําเปนความเหมาะสม ตลอดทั้งอัตรากําลังของพนักงานสวนตําบล
และงบประมาณคาใชจายตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบล

ขอ 234 เมื่อคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ไดพิจารณาการขอ
จัดตั้งหรือปรับปรุงการกําหนดสวนราชการตามขอ 233 แลว ใหดําเนินการ ดังนี้
(1) กรณีมีมติเห็นชอบการจัดตั้งหรือปรับปรุงการกําหนดสวนราชการใหม
และ
อัตรากําลังพนักงานสวนตําบลที่กําหนดในกองหรือสวนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม เปนการปรับเกลี่ยมาจาก
กองหรือสวนราชการอื่นภายในองคการบริหารสวนตําบล
โดยไมเพิ่มอัตรากําลัง
ใหประธาน
กรรมการบริ ห ารองค ก ารบริห ารส ว นตํา บลลงนามในประกาศใชบั ง คับ
และดํา เนิน การตามมติ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )
(2) กรณีมีมติเห็นชอบการจัดตั้งหรือปรับปรุงการกําหนดสวนราชการใหม และ
อัตรากําลังพนักงานสวนตําบลที่กําหนดในกองหรือสวนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม ซึ่งเปนการกําหนดตําแหนง
เพิ่มใหม ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลลงนามในประกาศใชบังคับและดําเนินการ
ตามมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )
(3) กรณีมีมติเปนประการอื่นใด ใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการตามมติของ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) นั้น
ขอ 235 อํานาจหนาที่ของประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล ในการ
ควบคุมและรับผิดชอบการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบล ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
ขอ 236 ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ให
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) รับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติราชการประจําในองคการบริหารสวนตําบล
กําหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล และลําดับความสําคัญของ
แผนการปฏิบัติราชการประจําปของสวนราชการในองคการบริหารสวนตําบล ใหเปนไปตามนโยบาย
ของประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล รวมทั้งกํากับ เรงรัด ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของสวนราชการในองคการบริหารสวนตําบล
(2) เปนผูปกครองบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบลและลูกจางขององคการบริหาร
สวนตําบล รองจากประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
ในการปฏิบัติราชการของปลัดองคการบริหารสวนตําบล จะใหมีรองปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการดวย ก็ได
ในกรณีที่มีรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ใหรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
เปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากปลัดองคการบริหารสวนตําบล
ใหรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ตามที่ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
มอบหมาย

ขอ 237
ใหสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล มีหัวหนาสํานักงานปลัด
องคการบริหารสวนตําบลคนหนึ่ง เปนผูปกครองบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบลและลูกจาง และ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลนั้น
ขอ 238 ในกองหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น มีผูอํานวยการกองหรือหัวหนา
สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นคนหนึ่งเปนผูปกครองบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบลและลูกจาง และ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองหรือสวนราชการนั้น
ขอ 239
ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
การกําหนดใหตําแหนงพนักงานสวนตําบลตําแหนงใดที่มิไดกําหนดไวตามประกาศนี้
บังคับบัญชา
พนักงานสวนตําบลในสวนราชการใด ฐานะใด ใหเปนไปตามที่ประธานกรรมการบริหารองคการบริหาร
สวนตําบลมอบหมายโดยทําเปนหนังสือ
ขอ 240 ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลอาจมอบอํานาจในการสั่ง
การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติกิจการที่ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลจะพึง
ปฏิบัติ หรือดําเนินการตามกฎหมายใด ใหผูดํารงตําแหนงใดในองคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติราชการ
แทนก็ได ทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล อํานาจในการสั่ง
การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอื่นที่ผูดํารงตําแหนงใดจะพึงปฏิบัติ หรือ
ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งใดหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น มิไดกําหนดเรื่องการมอบอํานาจไว
เปนอยางอื่น หรือมิไดหามเรื่องการมอบอํานาจไว ผูดํารงตําแหนงนั้นอาจมอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงอืน่
ปฏิบัติราชการแทนได ดังนี้
(1) ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลอาจมอบใหกรรมการบริหาร
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล ปลั ด องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล รองปลั ด องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล
ผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
(2) ปลัดองคการบริหารสวนตําบลอาจมอบใหรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
ผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
(3) ผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น อาจมอบให
พนักงานสวนตําบลในกองหรือสวนราชการนั้น
การมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนตามวรรคสองใหทําเปนหนังสือ
ขอ 241 เมื่อมีการมอบอํานาจตามขอ 240 โดยชอบแลว ผูรับมอบอํานาจมีหนาที่
ตองรับมอบอํานาจนั้น และจะมอบอํานาจนั้นใหแกผูดํารงตําแหนงอื่นตอไปไมได

ขอ 242 ในการมอบอํานาจตามขอ 240 วรรคสอง (1) และ (2) ใหผูมอบอํานาจ
พิจารณาถึงการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การกระจาย
ความรับผิดชอบตามสภาพของตําแหนงของผูมอบอํานาจ และผูรับมอบอํานาจตองปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับ
มอบอํานาจตามวัตถุประสงคของการมอบอํานาจดังกลาว
เมื่อไดรับมอบอํานาจแลว ผูมอบอํานาจมีหนาที่กํากับติดตามผลการปฏิบัติราชการ
ของผูรับมอบอํานาจ และใหมีอํานาจแนะนําและแกไขการปฏิบัติราชการของผูรับมอบอํานาจได
ขอ 243 การรักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติราชการได
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
ขอ 244
ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
ในกรณีที่ไมมี ปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติราชการได ใหรองปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล เปนผูรักษาราชการแทน ถามีรองปลัดองคการบริหารสวนตําบลหลายคน ใหประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งรองปลัดองคการบริหารสวนตําบลคนใดคนหนึ่งเปน
ผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือมีแตไมสามารถ
ปฏิบัติราชการได ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใน
องคการบริหารสวนตําบลซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูอํานวยการกองหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอื่นเปนผูรักษาราชการแทน
ในกรณีที่ไมมีรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติราชการได
ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล จะแตงตั้งพนักงานสวนตําบลในองคการบริหารสวน
ตําบลซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูอํานวยการกองหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นเปนผูรักษา
ราชการแทนก็ได
ขอ 245
ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น ใหประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งพนักงานสวนตําบลในกองหรือสวนราชการนั้นคนใดคน
หนึ่งที่เห็นสมควรใหเปนผูรักษาราชการแทนได แตเพื่อความเหมาะสมแกการรับผิดชอบการปฏิบัติ
ราชการในกองหรือสวนราชการนั้น ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลอาจแตงตั้งพนักงาน
สวนตําบลคนใดคนหนึ่งซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอื่น เปนผูรักษาราชการแทนก็ได
ขอ 246 ใหผูรักษาราชการแทนมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับผูซึ่งตนแทน

ในกรณีที่มีผูดํารงตําแหนงใด หรือผูรักษาราชการแทนผูดํารงตําแหนงนั้นมอบหมาย
หรือมอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงอื่นปฏิบัติราชการแทน
ใหผูปฏิบัติราชการแทนมีอํานาจหนาที่เชน
เดียวกับผูซึ่งมอบหมายหรือมอบอํานาจ
ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นแตงตั้งใหผูดํารงตําแหนงใดเปนกรรมการ หรือใหมีอํานาจหนาที่
อยางใด ใหผูรักษาราชการแทนหรือผูปฏิบัติราชการแทน มีอํานาจหนาที่เปนกรรมการหรือมีอํานาจหนาที่
เชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงนั้นในการรักษาราชการแทน หรือปฏิบัติราชการแทนดวยแลวแตกรณี
ขอ 247 การเปนผูรักษาราชการแทนตามที่กําหนดในประกาศนี้ ไมกระทบกระเทือน
อํานาจประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาที่จะแตงตั้งพนักงานสวน
ตําบลอื่น เปนผูรักษาราชการแทนตามอํานาจหนาที่ที่มีอยูตามกฎหมาย
ในกรณีที่มีการแตงตั้งผูรักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่ง ใหผูดํารงตําแหนงรองหรือ
ผูชวยพนจากความเปนผูรักษาราชการแทนนับแตเวลาที่ผูไดรับการแตงตั้งตามวรรคหนึ่งเขารับหนาที่
ขอ 248 ในกรณีที่ตําแหนงพนักงานสวนตําบลตําแหนงอื่นวางลงหรือผูดํารงตําแหนง
ไมสามารถปฏิบัติราชการได และเปนกรณีที่มิไดมีการกําหนดไวเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการแทนและการ
รักษาราชการแทน ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจสั่งใหพนักงานสวนตําบล
ที่เห็นสมควรโดยใหพิจารณาถึงความรูความสามารถ ความเหมาะสมและเปนประโยชนตอทางราชการสูงสุด
ใหรักษาการในตําแหนงนั้นได
ผูรักษาการในตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ใหมีอํานาจหนาที่ตามตําแหนงที่รักษาการนั้น
ในกรณีที่มีกฎหมายอื่น กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตามกฎหมาย หรือ
คําสั่งผูบังคับบัญชาแตงตั้งใหผูดํารงตําแหนงนั้น เปนกรรมการ หรือใหมีอํานาจหนาที่ใด ก็ใหผูรักษาการ
ในตําแหนงทําหนาที่กรรมการหรือมีอํานาจหนาที่อยางนั้น ในระหวางที่รักษาการในตําแหนง แลวแตกรณี

