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ประกาศ ก.อบต. เรือง มาตรฐานทัวไปเกยีวกบัโครงสร้าง

การแบ่งส่วนราชการวธีิการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงาน

ส่วนตําบล และกจิการอนัเกยีวกบัการบริหารงานบุคคล

ในองศ์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ลงวนัที ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

น.ส. บุรณี  แพรโรจน์

หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานการสอบและการคัดเลือก

กลุ่มงานมาตรฐานทัวไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน

สํานักพฒันาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน

การกาํหนดโครงสร้างส่วนราชการของ อบต.

ส่วนราชการทีอาจจัดตังได้ (18)

- สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนตําบล

- กองการประปา                   - กองช่างสุขาภิบาล

- กองสวสัดกิารสังคม           - กองการแพทย์

- กองส่งเสริมการเกษตร       - กองกจิการพาณิชย์

- กองป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย

- กองทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม

- กองพสัดแุละทรัพย์สิน      - กองกจิการขนส่ง

- กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

- กองนิติการ          - กองวเิทศสัมพนัธ์

- กองเทศกจิ          - กองผังเมือง          

- กองการท่องเทียวและกฬีา

- กองหรือส่วนราชการอืนที ก.อบต. กาํหนด

ส่วนราชการหลกั  (8) 

- สํานักปลดัองค์การบริหารส่วนตําบล

- สํานัก/กองคลงั

- สํานัก/กองช่าง

- สํานัก/กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม

- สํานัก/กองยทุธศาสตร์และงบประมาณ

- สํานัก/กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

- สํานัก/กองการเจ้าหน้าที

- หน่วยตรวจสอบภายใน

มติ ก.อบต. ในการประชุมครังที 4/2563 

เมือวนัท ี25 มิถุนายน 2563

ตาม ว 143 ลว 30 ต.ค. ๖๓
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แนวทางปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต. เรือง มาตรฐานทัวไปเกยีวกบั

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการวธีิการบริหารและการปฏิบัติงานของ

พนักงานส่วนตําบล และกจิการอนัเกยีวกบัการบริหารงานบุคคล

ใน อบต. (ฉบับท ี๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวนัที ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
(แนบท้ายหนังสือสํานักงาน ก.อบต. ทีมท o๘๐๙.๒/ว๑๔๓ ลว ๓๐ตุลาคม ๒๕๖๓)

ปลดั กลาง

รองปลดั

สํานักปลดั
(นักบริหารงานทัวไป ต้น)

กองคลงั
(นักบริหารงานคลัง ต้น)

รองปลดั

กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ต้น)

หน่วยตรวจสอบภายใน

(นักวิชาการตรวจสอบภายใน)

1 อตัรา

องค์การบริหารส่วนตําบล ประเกทสามญั

กาํหนดงานหรือฝ่าย/กลุ่มงาน อกี 4 ส่วนราชการ ในสํานักปลดัเทศบาล 

ทังนี ต้องไม่เกนิ 2 ฝ่าย 

มีฐานะตํากว่ากองหรือ

เทยีบเท่ากอง 

โดยให้ขึนตรงต่อปลดัอบต.
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กองต้น

ว - 1 ว/ท -1 ว/ท - 1

องค์การบริหารส่วนตําบล ประเกทสามญั

กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม 

(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิงแวดล้อม ระดบัต้น)

นักวชิาการสาธารณสุข

(ปก./ชก)

นักวชิาการสุขาภบิาล

 (ปก./ชก)

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

(ปง./ชง.)

เช่น

กองตน้

ฝ่าย/กลุ่มงาน

ว - 1

ว/ท - 1

ฝ่าย/กลุ่มงาน

ว - 1

ว/ท - 1

องค์การบริหารส่วนตําบล ประเกทสามญั

ไม่เกนิ  2 ฝ่าย/กลุ่มงาน

หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงาน... ระดบัต้น) กาํหนดตําแหน่งประเภท

อาํนวยการท้องถนิ

หน.กลุ่มงาน ว.ชพ.

กองกลาง

ฝ่าย/กลุ่มงาน

ว - 1

ว/ท - 1

ฝ่าย/กลุ่มงาน

ว - 1

ว/ท - 1

องค์การบริหารส่วนตําบล ประเกทสามญั

ไม่เกนิ  2 ฝ่าย/กลุ่มงาน

หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงาน... ระดบัต้น) กาํหนดตําแหน่งประเภท

อาํนวยการท้องถนิ

หน.กลุ่มงาน ว.ชพ. สํานักปลดั

ฝ่ายปกครอง

งานป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั

งานธุรการ

ฝ่ายการเจ้าหน้าที

งานสรรหาและบรรจุแต่งตงั

งานสิทธิและสวสัดกิาร

งานส่งเสริม

สาธารณสุข

งานแผนงานและ

งบประมาณ

งานส่งเสริมการศึกษา 

ศาสนา และวฒันธรรม

องค์การบริหารส่วนตําบล ประเกทสามญั

-จพง.ป้องกนัฯ 

(ปง./ชง.)

-นกัทรัพยากรบคุคล 

(ปก./ชก.)

-นกัทรัพยากรบคุคล 

(ปก./ชก.)

-นกัวิชาการศึกษา 

(ปก./ชก.)

-จพง.สาธารณสุข        

(ปง./ชง.)

-นกัวิเคราะห์ฯ

(ปก./ชก.)

- จพง.ธุรการ    

(ปง./ชง.)
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ปลดั สูง

รองกลาง

กองสาธารณสุข

และสิงแวดล้อม

ฝ่าย/

กลุ่ม

ฝ่าย/

กลุ่ม

กองการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม

ฝ่าย/

กลุ่ม

ฝ่าย/

กลุ่ม

รองกลาง

กองการ

เจ้าหน้าที

ฝ่าย/

กลุ่ม

ฝ่าย/

กลุ่ม

กองยุทธศาสตร์

และงบประมาณ

ฝ่าย/

กลุ่ม

ฝ่าย/

กลุ่ม

กองคลงั

ฝ่าย/

กลุ่ม

ฝ่าย/

กลุ่ม

สํานักปลดั

ฝ่าย/

กลุ่ม

ฝ่าย/

กลุ่ม

กองช่าง

ฝ่าย/

กลุ่ม

ฝ่าย/

กลุ่ม

หน่วยตรวจสอบภายใน

องค์การบริหารส่วนตําบล ประเกทสามญัระดบัสูงและพเิศษ

มฝ่ีาย/กลุ่มงาน อย่างน้อย 2 ฝ่าย/กลุ่มงาน

กองกลาง

ฝ่าย/กลุ่มงาน ฝ่าย/กลุ่มงาน

องค์การบริหารส่วนตําบล ประเกทสามญัระดบัสูงและพเิศษ

ไม่น้อยกว่า  2 ฝ่าย/

กลุ่มงาน

หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงาน... ระดบัต้น) กาํหนดตําแหน่งประเภทอาํนวยการท้องถนิ

หน.กลุ่มงาน 

ว.ชพ.

11

เมือองค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศ เเละแนวทางปฏิบัติตามเมือองค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศ เเละแนวทางปฏบัิติตาม

ประกาศแล้ว ถือว่าเป็นการปรับปรุงแผนอตัรากาํลงั ๓ ปี โดยองค์การบริหารส่วนตําบล

ต้องประกาศการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง ๓ ปี ไปในคราวเดียวกันด้วย และประกาศ

โครงสร้างส่วนราชการและอาํนาจหน้าทขีองส่วนราชการดังกล่าวต่อไป

การกาํหนดโครงสร้างส่วนราชการของ อบต.

12

๔. การกําหนดส่วนราชการหลักในครังแรก โดยความเห็นชอบของ ก.อบต. จังหวัด และมิต้องประเมินตัวชีวัด ทังน ี

อาจใช้วธีิการกาํหนดตําแหน่งเพมิใหม่หรือการปรับเกลยีตําแหน่ง โดย อบต. สามารถกําหนดตําแหน่งพนักงานจ้างให้

สอดคล้องกับภารกิจได้ตามความเหมาะสม สําหรับตําแหน่งพนักงานจ้างทีอยู่ ในส่วนราชการเดิม หากมีการตัดโอน

ภารกจิไปสังกดัส่วนราชการใหม่ ให้สามารถตัดโอนตําแหน่งพนักงานจ้างทรัีบผิดชอบภารกจินันไปสังกัดส่วนราชการ

ใหม่ด้วย

การกาํหนดโครงสร้างส่วนราชการของ อบต.

สามัญ

• ส่วนราชการหลกัมี 4 ส่วนราชการทไีม่ต้องประเมินตวัชีวดั

• ฝ่าย/กลุ่มงาน/งาน ใน สป. ไม่ต้องวเิคราะห์ค่างาน แต่ต้องไม่เกนิ 2 

ฝ่าย

• กาํหนดตาํแหน่งในงานตามส่วนราชการหลกั ไม่ต้องทาํแบบ 1- 5 

• กรณใีนกองคลงั กองช่าง มีจํานวนฝ่าย หรือกรอบตาํแหน่งไม่เป็น

ตามประกาศ คงไว้ตามเดมิ

สามญัระดบัสูงและพเิศษ

• ต้องกาํหนดส่วนราชการทงั 9 กอง โดยเป็นระดบักลาง 

กาํหนดฝ่ายไม่น้อยกว่า 2 ฝ่าย และกรอบตาํแหน่งครบ

ตามโครงสร้าง โดยใม่ต้องประเมินตวัชีวดั

• กรณส่ีวนราชการทมีีอยู่เดมิ มีจํานวนฝ่าย หรือกรอบ

ตาํแหน่งไม่เป็นตามประกาศ คงไว้ตามเดมิก่อน
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ทังนี เมือองค์การบริหารส่วนตําบลได้ดาํเนินการตามประกาศนีแล้ว ภายหลงัประสงค์จะกําหนดส่วนราชการ หรือ

ฝ่าย หรือกลุ่มงานขึนใหม่ จะต้องดําเนินการประเมินตัวชีวัดค่างานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามประกาศมาตรฐานทัวไป

เกียวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตําแหน่งขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที ๒๘ 

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขเพมิเติมถงึ (ฉบับท ี๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวนัที ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทาง

ปฏิบัติตามประกาศดงักล่าวต่อไป

การกาํหนดโครงสร้างส่วนราชการของ อบต.

* องวิเคราะห์   

ให้ครบตามโครงสร้าง ไม่ต้องวเิคราะห์ค่างาน แต่ต้องทําครังต่อไป ฝ่ายที 

* อบต. สามัญ กองคลงั ระดับต้น เดิมมีฝ่าย 1 ฝ่าย หากประสงค์จะกําหนดฝ่ายเพมิอีก 1 ฝ่าย ต้องวิเคราะห์   

ค่างาน แต่ต้องทําครังต่อไป

* อบต. สามัญ กองคลงั ระดบักลาง เดิมมีฝ่าย 1 ฝ่าย หากประสงค์จะกําหนดฝ่ายเพิมให้ครบตามโครงสร้าง 

ต้องวเิคราะห์ค่างาน แต่ต้องทําครังต่อไป

* อบต.สามัญ กองช่าง ระดับต้น มีนายช่างโยธา 1 อัตรา การกําหนดตําแหน่งประเภทวิชาการให้ครบตาม

กรอบโครงสร้างไม่ต้องทําแบบ 1-5

*อบต. สามัญ ระดบัสูง กองคลงั ระดบักลาง เดมิมีฝ่าย 1 ฝ่าย หากประสงค์จะกาํหนดฝ่ายเพมิ

ให้ครบตามโครงสร้าง ไม่ต้องวเิคราะห์ค่างาน แต่ต้องทําครังต่อไป ฝ่ายที 3 ต้องวเิคราะห์ค่างาน
14

การกาํหนดโครงสร้างส่วนราชการของ อบต.

๖. องค์การบริหารส่วนตําบลทปีระกาศกาํหนดชือส่วนราชการ ชือส่วน หรือชือฝ่ายไม่สอดคล้องกบั

ชือส่วนราชการ ชือส่วน หรือชือฝ่าย/กลุ่มงาน ตามบัญชีโครงสร้างส่วนราชการและอาํนาจหน้าที

ขององค์การบริหารส่วนตําบล แนบท้ายประกาศ ให้องค์การบริหารส่วนตําบลเสนอเรืองขอเปลยีนชือ       

ส่วนราชการ ชือส่วน หรือชือฝ่าย/กลุ่มงาน ให้สอดคล้องกบัชือตามบัญชีโครงสร้างส่วนราชการและ

อาํนาจหน้าทขีององค์การบริหารส่วนตําบลดงักล่าว โดยความเห็นชอบของ ก.อบต.จงัหวดั

15

๗. องค์การบริหารส่วนตําบลทีมีการกําหนดส่วนราชการอืนไว้ก่อนและไม่ใช่ส่วนราชการหลักตาม

ประกาศให้ยงัคงกาํหนดไว้ต่อไปได้ 

   กรณชืีอส่วนราชการ ชือฝ่าย/กลุ่มงาน หรือชืองาน ไม่สอดคล้องตามบัญชีโครงสร้างส่วนราชการและ

อาํนาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตําบลให้องค์การบริหารส่วนตําบลเสนอเรืองขอเปลยีนชือส่วน

ราชการ ชือส่วน หรือชือฝ่าย/กลุ่มงาน ให้สอดคล้องกบัชือตามบัญชีโครงสร้างส่วนราชการและอาํนาจ

หน้าทขีององค์การบริหารส่วนตําบลดงักล่าว โดยความเห็นชอบของ ก.อบต.จงัหวดั

การกาํหนดโครงสร้างส่วนราชการของ อบต.

ทงันี การกําหนดตําแหน่งต่าง ๆ หากจํานวนอตัรากาํลังไม่สอดคล้องตามนี หากไม่ส่งผลกระทบต่อทงันี การกําหนดตําแหน่งต่าง ๆ หากจํานวนอตัรากาํลังไม่สอดคล้องตามนี หากไม่ส่งผลกระทบต่อ

ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลให้พจิารณากาํหนดตําแหน่ง กรอบอตัรากาํลงัให้เป็นไปตาม

แนวทางปฏบิัตินี

ขอกาํหนดชือ

กรณีเทศบาล กาํหนดชือต่างจากท ีก.อบต. กาํหนด หรือปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการระดบัทสูีงขึน

อบต. ก.อบต.จังหวัด ก.อบต.

พิจารณา อนุมัติ/เห็นชอบ

ให้ ก.อบต.จังหวดั พจิารณา เรือง การกาํหนดชือส่วนราชการ 

ประเภท ตาํแหน่ง สายงาน กรอบอตัรากาํลงัพนักงานส่วน

ตาํบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
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๘. หากองค์การบริหารส่วนตําบลประสงค์จะกําหนดส่วนราชการทีอาจจัดตังได้ ต้องกําหนดส่วน

ราชการหลักให้ครบถ้วนก่อน กรณีมีความจําเป็นให้กําหนดเป็นงาน หรือฝ่าย หรือกลุ่มงาน เพือ

ดาํเนินการเกยีวกบัภารกจิ อาํนาจหน้าทนีนั

การกาํหนดโครงสร้างส่วนราชการของ อบต.

๙. การสรรหาผู้ดาํรงตําแหน่งสายงานผู้บริหาร

   ๙.๑ การกาํหนดส่วนราชการหรือฝ่าย/กลุ่มงานขึนใหม่ ถือเป็นตําแหน่งว่างใหม่ให้องค์การบริหารส่วน

ตําบลดาํเนินการสรรหาเองภายในระยะเวลา ๖๐ วนั หรือรายงานให้ก.อบต.ดาํเนินการสรรหา 

  หากพ้นระยะเวลา ๖๐ วันนับตังแต่ประกาศโครงสร้างส่วนราชการหรือกาํหนดตําแหน่งใหม่แล้วต้อง

ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง ประกาศมาตรฐานทัวไปเกยีวกบัการสอบ

คดัเลือกและการคดัเลือกพนักงานส่วนตําบล

กาํหนด/

ปรับปรุง

ตําแหน่งสูงขนึ

ครังแรก

คนเดมิรักษาการ

ได้ 150 

(เงินประจํา

ตําแหน่งเดมิ)

หากมีผู้มา

ดาํรงตําแหน่ง

หรือพ้น 

150 วนั 

ให้กาํหนด

ตําแหน่งเป็น

การเฉพาะ

ราย

ย้ายคนเดมิไป

ดาํรงตําแหน่ง

ทีกาํหนด + 

มอบหมายงาน

ว่างให้ยบุ

การปรับปรุงตําแหน่งสูงขึน

กรณีมีผู้มาดาํรงตําแหน่งทปีรับปรุงให้มีระดบัสูงขึนในครังแรกแล้ว ต่อมาตําแหน่งว่างให้เทศบาลดาํเนินการสรรหาด้วย

วธีิการใดวธีิการหนึงทเีห็นสมควรภายใต้ประกาศมาตรฐานทัวไปเกยีวกบัการคัดเลือกที ก.อบต. กาํหนด ต่อไปได้ 

กรณปีรับปรุงให้มรีะดบัสูงขนึในครังแรก ให้ดาํเนินการสรรหาด้วยวธีิการคดัเลือกเพือเลือนระดบัสูงขนึ

กรณีได้แจ้งตําแหน่งสายงานผู้บริหารทีว่างให้ ก.อบต.จังหวัดเพือรายงาน ก.อบต. ดําเนินการสรรหา ให้สงวนตําแหน่งไว้ 

เพือแต่งตังจากบัญชีการสรรหาของ ก.อบต. กรณีชือส่วนราชการหรือชือฝ่ายไม่เป็นไปตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่ 

เมือ ก.อบต. จังหวดั มีมติเห็นชอบ ในการเปลียนชือส่วนราชการ ชือส่วน หรือชือฝ่าย ภายหลังดําเนินการแล้วให้องค์การ

บริหารส่วนตําบลแจ้งการเปลยีนชือดงักล่าวให้ ก.อบต.จังหวดั เพือรายงานก.อบต. ดาํเนินการต่อไป

19

๑๑. เมือองค์การบริหารส่วนตําบลได้ขอความเห็นชอบต่อ ก.อบต.จังหวัด เป็นไปตามประกาศมาตรฐาน

ทวัไปเกยีวกบัโครงสร้างส่วนราชการ เรือง กาํหนดกอง สํานัก หรือส่วนราชการทีเรียกชืออย่างอืนของ

องค์การบริหาร  ส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วถือว่าเป็นการปรับปรุงแผนอตัรากาํลงั ๓ ปี โดยให้องค์การ

บริหารส่วนตําบลประกาศการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง ๓ ปี และประกาศโครงสร้างส่วนราชการและ

อาํนาจหน้าทขีองส่วนราชการดงักล่าวต่อไป

การกาํหนดโครงสร้างส่วนราชการของ อบต.

การกําหนดอํานาจหน้าทีความรับผิดชอบเกียวกับงานในส่วนราชการต่าง ๆ ทแีตกต่างจากทกีําหนด  

ท้ายประกาศนี ให้สามารถกําหนดและวิเคราะห์ภารกิจหน้าทีความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับ         

ส่วนราชการนันได้  โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.อบต.จงัหวดั

20

๑๓. ให้ยกเลิกเอกสารหมายเลข ๓ ข้อแนะนําการกําหนดเลขทีตําแหน่งของสายงานต่าง ๆในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน เลขหลักที ๔ - ๕ หมายถึง รหัสสํานัก/กอง แสดงรหัสส่วนราชการในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท ๘๐๙ ๕/ว ๕๒        

ลงวันที ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และให้ใช้ข้อแนะนําการกําหนดเลขทีตําแหน่งของสายงานต่าง ๆ ใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถนิ แนบท้ายหนังสือฉบับนีแทน

การกาํหนดโครงสร้างส่วนราชการของ อบต.
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ลาํดบัที ชือส่วนราชการ รหัสสํานัก/กอง หมายเหตุ

1 ปลดั/รองปลดั 00

2 สํานักปลดั 01

3 สํานักงานเลขานุการ 02 ชือตาํแหน่ง คือ

เลขานุการ อบจ.

เลขานุการเทศบาล/เมือง

พทัยา

เลขานุการ อบต.

4 - 03

5 สํานัก/กองคลงั 04

6 สํานัก/กองช่าง 05

7 สํานัก/กองสาธารณสุข

สํานัก/กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม

06

8 สํานัก/กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 07

ข้อแนะนําการกาํหนดเลขทตีําแหน่งของสายงานต่าง ๆ ในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถนิเลขหลกัท ี4 - 5 หมายถงึ รหัสสํานัก/กอง 

ลาํดบัที ชือส่วนราชการ รหัสสํานัก/กอง หมายเหตุ

9 สํานัก/กองการศึกษา

สํานัก/กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

08

10 สํานัก/กองการประปา 09

11 สํานัก/กองช่างสุขาภบิาล 10

12 สํานัก/กองสวสัดกิารสังคม 11

13 หน่วยตรวจสอบภายใน 12

14 สํานัก/กองการแพทย์ 13

15 สํานัก/กองส่งเสริมการเกษตร 14

16 สํานัก/กองกจิการพาณชิย์ 15

17 สํานัก/กองกจิการขนส่ง 16

18 สํานัก/กองพฒันาชนบท 17

19 - 18

20 สํานัก/กองป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 19

ข้อแนะนําการกาํหนดเลขทตีําแหน่งของสายงานต่าง ๆ ในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถนิเลขหลกัท ี4 - 5 หมายถงึ รหัสสํานัก/กอง 

ลาํดบัที ชือส่วนราชการ รหัสสํานัก/กอง หมายเหตุ

22 สํานัก/กองพสัดุและทรัพย์สิน 21

23 - 22

24 สํานัก/กองนิตกิาร 23

25 สํานัก/กองวเิทศสัมพนัธ์ 24

26 สํานัก/กองเทศกจิ 25

27 สํานัก/กองผงัเมือง 26

28 สํานัก/กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัว

ประชาชน

27

29 สํานัก/กองการท่องเทยีวและกฬีา 28

30 สํานัก/กองการเจ้าหน้าที 29

31 สํานัก/กองสารสนเทศภาษแีละทะเบียน

ทรัพย์สิน

30

ข้อแนะนําการกาํหนดเลขทตีําแหน่งของสายงานต่าง ๆ ในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถนิเลขหลกัท ี4 - 5 หมายถงึ รหัสสํานัก/กอง มาตรฐานทัวไปเกยีวกบัโครงสร้าง

การแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการ

ของพนักงานเทศบาล และกจิการอนัเกยีวกบั

การบริหารงานบุคคลในเทศบาล

(ฉบับที ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓
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การกาํหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาล
ส่วนราชการทีอาจจัดตังได้ (18)

- สํานักงานเลขานุการเทศบาล

- สํานัก/กองการประปา         - สํานัก/กองช่างสุขาภิบาล

- สํานัก/กองการแพทย์          - กองกจิการขนส่ง

- กองส่งเสริมการเกษตร       - กองกจิการพาณิชย์

- กองป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย

- กองทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม

- กองพสัดแุละทรัพย์สิน      

- กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

- กองนิติการ               - กองวเิทศสัมพนัธ์

- กองเทศกจิ               - กองผังเมือง

- กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน       

- กองการท่องเทียวและกฬีา

- กองหรือส่วนราชการอืนที ก.ท. กาํหนด

ส่วนราชการหลกั  (9) 

1. สํานักปลดัเทศบาล

2. สํานัก/กองคลงั

3. สํานัก/กองช่าง

4. สํานัก/กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม

5. สํานัก/กองยทุธศาสตร์และงบประมาณ

6. สํานัก/กองการศึกษา 

7. สํานัก/กองสวสัดกิารสังคม

8. สํานัก/กองการเจ้าหน้าที

9. หน่วยตรวจสอบภายใน

น.ส.บุรณี แพรโรจน์

มติ ก.ท. ในการประชุมครังที 6/2563 

เมือวนัท ี27 สิงหาคม 2563

ตาม ว๑๖๕ ลว ๑๔ ธ.ค. ๖๓

ปลดั กลาง

รองปลดั

สํานักปลดั
(นักบริหารงานทัวไป ต้น)

กองคลงั
(นักบริหารงานคลัง ต้น)

รองปลดั

กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ต้น)

หน่วยตรวจสอบภายใน

(นักวิชาการตรวจสอบภายใน)

1 อตัรา

เทศบาล ประเกทสามญั

กาํหนดงานหรือฝ่าย/กลุ่มงาน อกี 5 ส่วนราชการ ในสํานักปลดั ได้ตามความเหมาะสม

มีฐานะตํากว่ากองหรือ

เทยีบเท่ากอง 

โดยให้ขึนตรงต่อปลดัอบต.

กองต้น

ว - 1 ว/ท -1 ว/ท - 1

เทศบาล ประเกทสามญั

เช่น กองสวสัดกิารสังคม

(นักบริหารงานสวสัดกิารสังคม ระดบัต้น)

นักพฒันาชุมชน

(ปก./ชก)

เจ้าพนักงานพฒันาชุมชน

 (ปง./ชง.)

เจ้าพนักงานพฒันาชุมชน

(ปง./ชง.)

กองตน้

ฝ่าย/กลุ่มงาน

ว - 1

ว/ท - 1

ฝ่าย/กลุ่มงาน

ว - 1

ว/ท - 1

เทศบาล ประเกทสามญั

ได้ตามความเหมาะสม

หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงาน... ระดบัต้น) กาํหนดตําแหน่งประเภท

อาํนวยการท้องถนิ

หน.กลุ่มงาน ว.ชพ.
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กองกลาง

ฝ่าย/กลุ่มงาน

ว - 1

ว/ท - 1

ฝ่าย/กลุ่มงาน

ว - 1

ว/ท - 1

เทศบาล ประเกทสามญั

ได้ตามความเหมาะสม

หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงาน... ระดบัต้น) กาํหนดตําแหน่งประเภท

อาํนวยการท้องถนิ

หน.กลุ่มงาน ว.ชพ.

สํานักปลดัเทศบาล

ฝ่ายปกครอง

งานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

งานธุรการ

ฝ่ายการเจ้าหน้าที

งานสรรหาและ

บรรจุแต่งตงั

งานสิทธิและสวัสดิการ

ฝ่ายส่งเสริม

สาธารณสุข

งานหลักประกัน

สุขภาพ

งานส่งเสริม

สุขภาพ

งานแผนงานและ

งบประมาณ

งานส่งเสริมการศึกษา 

ศาสนา และวฒันธรรม

งานสวสัดกิาร

สังคม

เทศบาล ประเกทสามญั

-นกัวิเคราะห์ฯ 

(ปก./ชก.)

-น.สาธารณสุขฯ 

(ปก./ชก.)

-จพง.สาธารณสุขฯ 

(ปง./ชง.)

-นกัวิชาการศึกษา 

(ปก./ชก.)

- จพง. พฒันาชุมชน

(ปง./ชง.)

-นกัทรัพยากรบคุคล 

(ปก./ชก.)

-นกัป้องกนัฯ 

(ปก./ชก.)

-นกัทรัพยากรบคุคล 

(ปก./ชก.)- จพง. ธุรการ

(ปง./ชง.)

 หากมกีารกาํหนดเป็นงาน หรือฝ่าย หรือกลุ่มงาน โดยหากกาํหนดงานเพมิเติมต้องพจิารณา

ให้กําหนดตําแหน่งและมอบหมายงานให้มีผู้รับผิดชอบด้วย แต่หากไม่มีผู้ทีมีความรู้

ความสามารถในลักษณะงานนันโดยตรงและไม่มีปัญหาเกียวกับภาระค่าใช้จ่ายด้านการ

บริหารงานบุคคล ให้เทศบาลพจิารณากาํหนดตําแหน่งของพนักงานเทศบาลหรือพนักงานจ้าง

ตามภารกจิประเภทผู้มคุีณวุฒิการศึกษา เพือมอบหมายงานให้ปฏิบัติภารกจิตามลกัษณะงาน

ของตําแหน่งนนัโดยตรง

การกาํหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาล

ปลดั สูง

รองกลาง

กองสาธารณสุข

และสิงแวดล้อม

ฝ่าย/

กลุ่ม

ฝ่าย/

กลุ่ม

กองการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

ฝ่าย/

กลุ่ม

ฝ่าย/

กลุ่ม

กองสวัสดิการ

สังคม

ฝ่าย/

กลุ่ม

ฝ่าย/

กลุ่ม

รองกลาง

กองการ

เจ้าหน้าที

ฝ่าย/

กลุ่ม

ฝ่าย/

กลุ่ม

กองยุทธศาสตร์

และงบประมาณ

ฝ่าย/

กลุ่ม

ฝ่าย/

กลุ่ม

กองคลงั

ฝ่าย/

กลุ่ม

ฝ่าย/

กลุ่ม

สํานักปลดั

ฝ่าย/

กลุ่ม

ฝ่าย/

กลุ่ม

กอง

ช่าง

ฝ่าย/

กลุ่ม

ฝ่าย/

กลุ่ม

หน่วยตรวจสอบภายใน

เทศบาล ประเกทสามญัระดบัสูงและพเิศษ

ในแต่ละกองต้องมฝ่ีาย/กลุ่มงาน 

อย่างน้อย 2 ฝ่าย/กลุ่มงาน

กองทุกกองต้องเป็นระดบักลาง และ

มคีรบส่วนราชการหลกั

กองทุกกองต้องเป็นระดบักลาง และ

มคีรบส่วนราชการหลกั
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กองกลาง

ฝ่าย/กลุ่มงาน ฝ่าย/กลุ่มงาน

เทศบาล ประเกทสามญัระดบัสูงและพเิศษ

ไม่น้อยกว่า  2 ฝ่าย/

กลุ่มงาน

หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงาน... ระดบัต้น) กาํหนดตําแหน่งประเภทอาํนวยการท้องถนิ

หน.กลุ่มงาน 

ว.ชพ.

การกาํหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาล

กรณเีทศบาลกาํหนดโครงสร้างส่วนราชการระดับใด ให้คงกาํหนดโครงสร้างส่วนราชการในระดบั

เดมิ โดยมใิห้เสนอปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการให้มรีะดบัสูงขนึ 

ทงันี หากยังไม่มีส่วนราชการหลกัครบ ให้เทศบาลกําหนดเพมิให้ครบถ้วน  โดยกาํหนดเป็นกอง 

ระดับกลาง และให้กําหนดฝ่าย/กลุ่มงาน ไม่น้อยกว่า จํานวน 2 ฝ่าย/กลุ่มงาน โดยการกําหนด

ตําแหน่ง  หัวหน้าฝ่าย หรือหัวหน้ากลุ่มงาน และตําแหน่งของพนักงานเทศบาลในฝ่าย/กลุ่มงาน    

เช่น กําหนดกองการเจ้าหน้าที ระดับกลาง ต้องกําหนดให้มีฝ่าย/กลุ่มงาน ไม่น้อยกว่า จํานวน 2 

ฝ่าย/กลุ่มงาน

สําหรับเทศบาลประเภทพเิศษทีจะปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการจากกองระดับกลาง เป็น

สํานัก ระดบัสูง จะต้องดาํเนินการประเมนิตามตัวชีวดั ค่างานต่าง ๆ

การกาํหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาล

เมือเทศบาลดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  และได้รับ

ความเห็นชอบจาก ก.ท.จ. แล้ว ถือว่าเป็นการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ปี โดยเทศบาลต้อง

ประกาศการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ปี ไปในคราวเดียวกันด้วย และประกาศโครงสร้างส่วน

ราชการและอาํนาจหน้าทขีองส่วนราชการดังกล่าวต่อไป

เทศบาลทปีระกาศกาํหนดชือส่วนราชการ ชือส่วน หรือชือฝ่าย ไม่สอดคล้องกบัชือส่วนราชการ ชือ

ส่วน หรือชือฝ่าย ตามบัญชีโครงสร้างส่วนราชการและอาํนาจหน้าทขีองเทศบาล แนบท้ายประกาศ 

ให้เทศบาลเสนอเรืองขอเปลยีนชือส่วนราชการ ชือส่วน หรือชือฝ่าย ให้สอดคล้องกบัชือตามบัญชี

โครงสร้างส่วนราชการและอาํนาจหน้าทขีองเทศบาลดงักล่าว โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. 

การกาํหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาล

ชือส่วนราชการเดมิ ชือส่วนราชการใหม่

สํานักการคลงั สํานักคลงั

สํานักการช่าง สํานักช่าง

สํานักการสาธารณสุขและสิงแวดล้อม สํานักสาธารณสุขและสิงแวดล้อม

สํานักการช่างสุขาภิบาล สํานักช่างสุขาภิบาล

กองวชิาการและแผนงาน กองยทุธศาสตร์และงบประมาณ

กองส่งเสริมวฒันธรรม การท่องเทยีวและกฬีา กองการท่องเทียวและกฬีา
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ขอกาํหนดชือ

กรณีเทศบาล กาํหนดชือต่างจากที ก.ท. กาํหนด หรือปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการระดบัทีสูงขึน

เทศบาล ก.ท.จ. ก.ท.

พิจารณา อนุมัติ/เห็นชอบ

ให้ ก.ท.จ. พจิารณา เรือง การกาํหนดชือส่วนราชการ ประเภท 

ตาํแหน่ง สายงาน กรอบอตัรากาํลงัพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 

และพนักงานจ้าง

การกาํหนดส่วนราชการภายในเทศบาลประเภทสามญั ระดับสูง และพเิศษ  ให้กาํหนดส่วนราชการ

เป็นสํานัก/กอง ระดบักลาง ให้กาํหนดตําแหน่งประเภทอาํนวยการท้องถนิเป็นหัวหน้าส่วนราชการ 

โดยให้กําหนดส่วนราชการภายในให้มีฝ่ายหรือกลุ่มงานได้ตามความเหมาะสม แต่ไม่น้อยกว่า

จํานวน 2 ฝ่าย/กลุ่มงาน การกําหนดตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย หรือหัวหน้ากลุ่มงาน และตําแหน่งของ

พนักงานเทศบาลในฝ่าย/กลุ่มงาน

การกาํหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาล

การกาํหนดส่วนราชการหรือฝ่าย/กลุ่มงานขึนใหม่ถือเป็นตําแหน่งว่างใหม่ ให้เทศบาลดําเนินการสรรหา

เองภายในระยะเวลา 60 วนั หรือรายงานให้ ก.ท. ดาํเนินการสรรหา หากพ้นระยะเวลา 60 วันนับตังแต่

ประกาศโครงสร้างส่วนราชการหรือกําหนดตําแหน่งใหม่แล้วต้องปฏิบัติตามประกาศมาตรฐาน

ทวัไปเกยีวกบัการสอบคดัเลือก และการคดัเลือก

การกาํหนดส่วนราชการหลักในครังแรก ให้ดําเนินการโดยขอความเห็นชอบของ ก.ท.จ. และมิต้องประเมินตัวชีวัด 

ทังนี อาจใช้วิธีการกําหนดตําแหน่งเพิมใหม่หรือการปรับเกลียตําแหน่งโดยเทศบาลสามารถกําหนดตําแหน่ง

พนักงานจ้างให้สอดคล้องกับภารกิจได้ตามความเหมาะสม สําหรับตําแหน่งพนักงานจ้างทีอยู่ในส่วนราชการเดิม 

หากมีการตัดโอนภารกจิไปสังกัดส่วนราชการใหม่ ให้สามารถตัดโอนตําแหน่งพนักงานจ้างทีรับผิดชอบภารกิจนัน

ไปสังกดัส่วนราชการใหม่ด้วย

การกาํหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาล

สามญั

• ส่วนราชการหลกัมี 4 ส่วนราชการทไีม่ต้องประเมินตวัชีวดั

• ฝ่าย/กลุ่มงาน/งาน ใน สป. ไม่ต้องวเิคราะห์ค่างาน 

• กาํหนดตาํแหน่งในงานตามส่วนราชการหลกั ไม่ต้องทาํแบบ 

1- 5 

• กรณใีนกองคลงั กองช่าง มีจํานวนฝ่าย หรือกรอบตาํแหน่ง

ไม่เป็นตามประกาศ คงไว้ตามเดมิ

สามญัระดบัสูงและพเิศษ

• ต้องกาํหนดส่วนราชการทงั 9 กอง โดยเป็นระดบักลาง 

กาํหนดฝ่ายไม่น้อยกว่า 2 ฝ่าย และกรอบตาํแหน่งครบ

ตามโครงสร้าง โดยไม่ต้องประเมินตวัชีวดั

• กรณส่ีวนราชการทมีีอยู่เดมิ มีจํานวนฝ่าย หรือกรอบ

ตาํแหน่งไม่เป็นตามประกาศ คงไว้ตามเดมิก่อน

ทังนี เมือเทศบาลได้ดาํเนินการตามประกาศนีแล้ว ภายหลงัประสงค์จะกาํหนดส่วนราชการ หรือฝ่าย หรือกลุ่มงานขึน

ใหม่ จะต้องดาํเนินการประเมินตัวชีวดั ค่างานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรือง 

มาตรฐานทวัไปเกยีวกบัโครงสร้างส่วนราชการและระดับตําแหน่งของเทศบาล พ.ศ. 2558 ลงวันที 28 ธันวาคม พ.ศ. 

2558 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2563 ตัดโอนตําแหน่งพนักงานจ้างทีรับผิดชอบภารกิจนันไปสังกัดส่วน

ราชการใหม่ด้วย

การกาํหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาล

*เทศบาล สามัญ กองคลงั ระดบัต้น เดมิมีฝ่าย ต้องวิเคราะห์

ให้ครบตามโครงสร้าง ไม่ต้องวเิคราะห์ค่างาน แต่ต้องทําครังต่อไป ฝ่ายที 

*เทศบาล สามัญ กองคลงั ระดบัต้น เดมิมีฝ่าย 1 ฝ่าย หากประสงค์จะกาํหนดฝ่ายเพมิอกี 1 ฝ่าย ต้องวิเคราะห์

ค่างาน แต่ต้องทําครังต่อไป

* เทศบาล สามัญ กองคลัง ระดับกลาง เดิมมีฝ่าย 1 ฝ่าย หากประสงค์จะกําหนดฝ่ายเพิมให้ครบตาม

โครงสร้าง ต้องวเิคราะห์ค่างาน แต่ต้องทําครังต่อไป ฝ่ายที 3 ต้องวเิคราะห์ค่างาน

* เทศบาลสามัญ กองช่าง ระดบัต้น มีนายช่างโยธา 1 อัตรา การกําหนดตําแหน่งประเภทวิชาการให้ครบตาม

กรอบโครงสร้างไม่ต้องทําแบบ 1-5

* เทศบาล สามัญ ระดบัสูง/พเิศษ กองคลงั ระดบักลาง เดมิมีฝ่าย 1 ฝ่าย หากประสงค์จะกาํหนดฝ่ายเพมิ

ให้ครบตามโครงสร้าง ไม่ต้องวเิคราะห์ค่างาน แต่ต้องทําครังต่อไป ฝ่ายที 3 ต้องวเิคราะห์ค่างาน
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การกาํหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาล

เทศบาลทมีกีารกาํหนดส่วนราชการอืนไว้ก่อนและไม่ใช่ส่วนราชการหลกัตามประกาศนี ให้ยังคง

กาํหนดไว้ต่อไปได้ 

กรณีชือส่วนราชการ ชือฝ่าย/กลุ่มงาน หรือชืองาน ไม่สอดคล้องตามบัญชีโครงสร้างส่วน

ราชการและอาํนาจหน้าทขีองเทศบาล ให้เทศบาลเสนอเรืองขอเปลยีนชือส่วนราชการ ชือส่วน 

หรือชือฝ่าย/กลุ่มงาน ให้สอดคล้องกบัชือตามบัญชีโครงสร้างส่วนราชการและอาํนาจหน้าทขีอง

เทศบาลดงักล่าว โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.

ทงัน ีการกาํหนดตําแหน่งต่าง ๆ หากจาํนวนอตัรากาํลงัไม่สอดคล้องตามน ีและไม่ส่งผลกระทบต่อภาระ

ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลให้พจิารณากาํหนดตําแหน่ง กรอบอตัรากาํลงัให้เป็นไปตามแนวทาง

ปฏบัิตินี

การกาํหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาล

หากเทศบาลประสงค์จะกาํหนดส่วนราชการทอีาจจดัตงัได้ ต้องกาํหนดส่วนราชการหลกัให้ครบถ้วน

ก่อน กรณมีคีวามจาํเป็นให้กาํหนดเป็นงาน หรือฝ่าย หรือกลุ่มงาน เพือดาํเนินการเกยีวกบัภารกจิ 

อาํนาจหน้าทนีนั

การกาํหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาล

กรณเีทศบาลดาํเนินการปรับปรุงตําแหน่งสายงานผู้บริหาร (ประเภทอาํนวยการท้องถนิ และประเภทบริหาร

ท้องถนิ) ให้มีระดับสูงขึนในครังแรก เมือประกาศปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ปีแล้ว ให้เทศบาลดําเนินการ   

สรรหาด้วยวธีิการคดัเลือกเพือเลือนและแต่งตงัให้ดาํรงตําแหน่งในระดบัทสูีงขนึ เมือได้รายงานให้ ก.ท.จ. แล้ว 

กรณีหน่วยดําเนินการคัดเลือกยังเป็นอาํนาจของ ก.ท. ให้รายงานผ่าน ก.ท.จ. เพือรายงานให้ ก.ท. ดําเนินการ

สรรหาต่อไป ซึงผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาต้องเป็นพนักงานเทศบาลเท่านัน เทศบาลไม่สามารถโอน

หรือรับโอนได้

กาํหนด/

แรก

กาํหนด/

ปรับปรุง

ตําแหน่ง

สูงขึนครัง

แรก

คนเดมิ

ตําแหน่งเดมิ)

คนเดมิ

รักษาการได้ 

150 

(เงินประจํา

ตําแหน่งเดมิ)

หากมีผู้มา

ดาํรงตําแหน่ง

หรือพ้น 

150 วนั 

ให้กาํหนด

ตําแหน่งเป็น

การเฉพาะ

ราย

ย้ายคนเดมิไป

ดาํรงตําแหน่ง

ทีกาํหนด + 

มอบหมายงาน

ว่างให้ยบุ

การปรับปรุงตําแหน่งสูงขึน

กรณมีผู้ีมาดาํรงตําแหน่งทปีรับปรุงให้มรีะดบัสูงขนึในครังแรกแล้ว ต่อมาตําแหน่งว่างให้

เทศบาลดาํเนินการสรรหาด้วยวธีิการใดวธีิการหนึงทเีห็นสมควรภายใต้ประกาศมาตรฐานทวัไป

เกยีวกบัการคดัเลือกท ีก.ท. กาํหนด ต่อไปได้ 

กรณปีรับปรุงให้มรีะดบัสูงขนึในครังแรก ให้ดาํเนินการสรรหาด้วยวธีิการ

คดัเลือกเพือเลือนระดบัสูงขนึ
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การกาํหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาล
กรณีเทศบาลได้แจ้งตําแหน่งสายงานผู้บริหารทีว่างให้ ก.ท.จ. เพือรายงาน ก.ท. 

ดําเนินการสรรหา ตามเกียวกบัการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกให้สงวนตําแหน่งไว้

เพือแต่งตงัจากบัญชีการสรรหาของ ก.ท.

 กรณีชือส่วนราชการหรือชือฝ่ายไม่เป็นไปตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่  เมือ ก.ท.จ. 

มมีติเห็นชอบในการเปลยีนชือส่วนราชการ ชือส่วน หรือชือฝ่าย ภายหลงัดําเนินการแล้ว 

ให้เทศบาลแจ้งการเปลยีนชือดงักล่าวให้ ก.ท.จ. เพือรายงาน ก.ท. ดาํเนินการต่อไปได้

สําหรับเทศบาลใดทีกําหนดส่วนราชการเดิมเป็นแขวง และมีผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้า

แขวงให้ดํารงตําแหน่งได้ต่อไป หากตําแหน่งว่างให้ยุบ ส่วนราชการระดับแขวง ทังนี 

ให้ปรับเกลยีอตัราตําแหน่ง ภารกจิหน้าทคีวามรับผิดชอบให้ส่วนราชการทรัีบผิดชอบ

ตามภารกจิและลกัษณะงานนนัต่อไป

เมือเทศบาลได้ขอความเห็นชอบต่อ ก.ท.จ. ดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศ 

ถือว่าเป็นการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ปี โดยให้เทศบาลประกาศการ

ปรับปรุงแผนอตัรากาํลัง 3 ปี และประกาศโครงสร้างส่วนราชการและอาํนาจ

หน้าทขีองส่วนราชการดงักล่าวต่อไป

การกาํหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาล

การกําหนดอาํนาจหน้าทีความรับผิดชอบเกยีวกบังานในส่วนราชการต่างๆ ที

แตกต่างจากทีกําหนดท้ายประกาศนี ให้สามารถกําหนดและวิเคราะห์ภารกิจ

หน้าทีความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับส่วนราชการนันได้ โดยได้รับความ

เห็นชอบจาก ก.ท.จ.ได้

ให้ยกเลิกรหัสสํานัก/กอง แสดงรหัสส่วนราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตาม

หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว 52 ลงวันที 13 

พฤศจิกายน 2558 และให้ใช้ข้อแนะนําการกําหนดเลขทีตําแหน่งของสายงานต่าง ๆ ใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน แนบท้ายหนังสือฉบับนีแทนทีเป็นส่วนราชการระดับฝ่าย

หรือกลุ่มงาน ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.

การกาํหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาล

ลาํดบัที ชือส่วนราชการ รหัสสํานัก/กอง หมายเหตุ

1 ปลดั/รองปลดั 00

2 สํานักปลดั 01

3 สํานักงานเลขานุการ 02 ชือตาํแหน่ง คือ

เลขานุการ อบจ.

เลขานุการเทศบาล/เมือง

พทัยา

เลขานุการ อบต.

4 - 03

5 สํานัก/กองคลงั 04

6 สํานัก/กองช่าง 05

7 สํานัก/กองสาธารณสุข

สํานัก/กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม

06

8 สํานัก/กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 07

ข้อแนะนําการกาํหนดเลขทตีําแหน่งของสายงานต่าง ๆ ในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถนิเลขหลกัท ี4 - 5 หมายถงึ รหัสสํานัก/กอง 
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ลาํดบัที ชือส่วนราชการ รหัสสํานัก/กอง หมายเหตุ

9 สํานัก/กองการศึกษา

สํานัก/กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

08

10 สํานัก/กองการประปา 09

11 สํานัก/กองช่างสุขาภบิาล 10

12 สํานัก/กองสวสัดกิารสังคม 11

13 หน่วยตรวจสอบภายใน 12

14 สํานัก/กองการแพทย์ 13

15 สํานัก/กองส่งเสริมการเกษตร 14

16 สํานัก/กองกจิการพาณชิย์ 15

17 สํานัก/กองกจิการขนส่ง 16

18 สํานัก/กองพฒันาชนบท 17

19 - 18

20 สํานัก/กองป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 19

ข้อแนะนําการกาํหนดเลขทตีําแหน่งของสายงานต่าง ๆ ในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถนิเลขหลกัท ี4 - 5 หมายถงึ รหัสสํานัก/กอง 

ลาํดบัที ชือส่วนราชการ รหัสสํานัก/กอง หมายเหตุ

22 สํานัก/กองพสัดุและทรัพย์สิน 21

23 - 22

24 สํานัก/กองนิตกิาร 23

25 สํานัก/กองวเิทศสัมพนัธ์ 24

26 สํานัก/กองเทศกจิ 25

27 สํานัก/กองผงัเมือง 26

28 สํานัก/กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัว

ประชาชน

27

29 สํานัก/กองการท่องเทยีวและกฬีา 28

30 สํานัก/กองการเจ้าหน้าที 29

31 สํานัก/กองสารสนเทศภาษแีละทะเบียน

ทรัพย์สิน

30

ข้อแนะนําการกาํหนดเลขทตีําแหน่งของสายงานต่าง ๆ ในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถนิเลขหลกัท ี4 - 5 หมายถงึ รหัสสํานัก/กอง 

แนวทางปฏบิัติตามประกาศ ก.จ. เรืองมาตรฐานทวัไปเกยีวกบั

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการวธีิการบริหารและการปฏบัิติงาน

ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดั และกจิการอนัเกยีวกบั

การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวดั (ฉบับท ี6) พ.ศ.2563

ลว. 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

(แนบท้ายหนังสือสํานักงาน ก.จ. ที มท 0809.2/ว124)

ลว. 29 กนัยายน 2563 

การกาํหนดโครงสร้างส่วนราชการของ  อบจ.

ส่วนราชการทอีาจจดัตงัได้ (17)

- กองการประปา          - กองช่างสุขาภิบาล

- กองสวสัดิการสังคม        - กองการแพทย์

- กองส่งเสริมการเกษตร    - กองกจิการพาณิชย์

- กองกจิการขนส่ง

- กองป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย

- กองทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม

- กองพสัดุและทรัพย์สิน

- กองสารสนเทศภาษแีละทะเบียนทรัพย์สิน

- กองนิติการ         - กองวเิทศสัมพนัธ์

- กองเทศกจิ         - กองผงัเมือง

- กองการท่องเทยีวและกฬีา

- กองหรือส่วนราชการอืนท ีก.จ. กาํหนด

                 

ส่วนราชการหลกั  (9) 

- สํานักปลดัองค์การบริหารส่วนจังหวดั

- สํานักงานเลขานุการ อบจ.

- สํานัก/กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

- สํานัก/กองคลงั

- สํานัก/กองช่าง

- สํานัก/กองสาธารณสุข

- สํานัก/กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

- สํานัก/กองการเจ้าหน้าที

- หน่วยตรวจสอบภายใน

มติ ก.จ. ในการประชุมครังที 3/2563 

เมือวนัท ี28 พฤษภาคม 2563
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ปลดั สูง

รองกลาง

กองสาธารณสุข

ฝ่าย/

กลุ่ม

ฝ่าย/

กลุ่ม

กองการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

ฝ่าย/

กลุ่ม

ฝ่าย/

กลุ่ม

สํานักงาน

เลขานุการ 

อบจ.

ฝ่าย/

กลุ่ม

ฝ่าย/

กลุ่ม

รองกลาง

กองการ

เจ้าหน้าที

ฝ่าย/

กลุ่ม

ฝ่าย/

กลุ่ม

กองยุทธศาสตร์

และงบประมาณ

ฝ่าย/

กลุ่ม

ฝ่าย/

กลุ่ม

กอง

คลงั

ฝ่าย/

กลุ่ม

ฝ่าย/

กลุ่ม

สํานัก

ปลดั

ฝ่าย/

กลุ่ม

ฝ่าย/

กลุ่ม

กอง

ช่าง

ฝ่าย/

กลุ่ม

ฝ่าย/

กลุ่ม

หน่วยตรวจสอบภายใน

โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจงัหวดั

กองทุกกองต้องเป็นระดบักลาง และ

มคีรบส่วนราชการหลกั

กองทุกกองต้องเป็นระดบักลาง และ

มคีรบส่วนราชการหลกั

ในแต่ละกองต้องมฝ่ีาย/กลุ่มงาน 

อย่างน้อย 2 ฝ่าย/กลุ่มงาน

กองกลาง

ฝ่าย/กลุ่มงาน

ว - 1

ว/ท - 1

ฝ่าย/กลุ่มงาน

ว - 1

ว/ท - 1

โครงสร้างส่วนราชการภายในของอบจ.

ไม่น้อยกว่า  2 ฝ่าย/

กลุ่มงาน

หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงาน... ระดบัต้น) กาํหนดตําแหน่งประเภทอาํนวยการท้องถนิ

หน.กลุ่มงาน 

ว.ชพ.

ชือส่วนราชการเดมิ ชือส่วนราชการใหม่ หมายเหตุ

กองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดั

สาํนกังานเลขานุการองคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดั

กองแผนและงบประมาณ กองยทุธศาสตร์และงบประมาณ

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต กองสวสัดิการสังคม

การกาํหนดโครงสร้างส่วนราชการของ  อบจ.

2.     องค์การบริหารส่วนจังหวัดทีประกาศกําหนดชือส่วนราชการชือส่วน หรือชือฝ่าย              

เห็นชอบของ ก.จ.จ. โดยชือส่วนราชการทมีีการเปลยีนแปลงปรากฏ ดงันี

2.     องค์การบริหารส่วนจังหวัดทีประกาศกําหนดชือส่วนราชการชือส่วน หรือชือฝ่าย              

ไม่สอดคล้องกบั ชือส่วนราชการ ชือส่วน หรือชือฝ่ายตามบัญชีให้เสนอเรืองขอเปลยีนให้สอดคล้องกับ

ชือตามบัญชีโครงสร้างส่วนราชการและอาํนาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดดังกล่าว โดยความ

เห็นชอบของ ก.จ.จ. โดยชือส่วนราชการทมีีการเปลยีนแปลงปรากฏ ดงันี

กรณ ีอบจ. กาํหนดชือต่างจากท ีก.จ. กาํหนด หรือปรับปรุงโครงสร้างเป็นระดบัสํานัก

อบจอบจ ก.จ.จ.ก.จ.จ. ก.จ.ก.จ.

ให้ ก.จ.จ. พจิารณา เรืองการกาํหนดชือส่วนราชการ

ประเภทตาํแหน่ง สายงาน และ กรอบอตัรากาํลงั

ขอกาํหนดชือ พจิารณา อนุมตั/ิเห็นชอบ
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การกาํหนดโครงสร้างส่วนราชการของ  อบจ.
เป

ลยี
น

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

(นักบริหารงานทัวไป 

ระดับกลาง)

เป็
น

กองสวัสดิการสังคม 

(นักบริหารงานสวัสดิการ

สังคม ระดับกลาง)

                1. ได้รับความคุ้มครองโอน/ย้าย ไปเป็นนักบริหารงานทวัไปได้

        2. นับรวมระยะเวลาใช้ในการคดัเลือกเพือเลือนและแต่งตงัให้ดาํรงตําแหน่งในระดบัสูงขึนใน

สายงานนักบริหารงานทัวไปได้ 

          3. แต่ย้ายเป็นนักบริหารงานทวัไปแล้ว จะกลบัมาเป็นนักบริหารงานสวัสดกิารสังคม ต้องสอบคดัเลือก

ทงันี กรณผีู้ดาํรงตําแหน่ง หัวหน้าฝ่าย... (นักบริหารงานทวัไป ระดบัต้น) ในกองส่งเสริมคุณภาพชีวติ

 ให้ถือปฏบัิติตามแนวทางดงักล่าวข้างต้นด้วย

4.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดทีประกาศกําหนดโครงสร้างราชการ “กองพฒันาชนบท”  ไว้ก่อน

ประกาศมผีลบังคับใช้ ให้โครงสร้างส่วนราชการ  “กองพฒันาชนบท” ภารกจิอาํนาจหน้าที ความรับผิดชอบ 

ปริมาณงาน กรอบอัตรากําลังข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดประเภทอํานวยการท้องถิน ประเภท

วชิาการ ประเภททวัไป ลกูจ้างประจาํ พนักงานจ้าง และผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวได้รับการคุ้มครองให้สามารถ

ดาํรงตําแหน่งดงักล่าวต่อไปได้

การกาํหนดโครงสร้างส่วนราชการของ  อบจ.

   กรณีผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกองพัฒนาชนบท (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) พ้นจากตําแหน่งให้   กรณีผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกองพัฒนาชนบท (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) พ้นจากตําแหน่งให้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอเรืองขอปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ โดยนําภารกจิอาํนาจหน้าที ความ

รับผิดชอบ ปริมาณงาน กรอบอัตรากาํลังข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดประเภทอาํนวยการท้องถิน

ประเภทวิชาการ ประเภททัวไป ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวไปอยู่ ในความ

รับผิดชอบของกองช่าง โดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ. หรืออาจเสนอขอปรับปรุงโครงสร้าง ส่วนราชการเป็น

ระดบัสํานัก โดยความเห็นขอบของ ก.จ.จ. และ ก.จ.

5.       การสรรหาผู้ดาํรงตําแหน่งสายงานผู้บริหาร

           5.1  การกําหนดส่วนราชการหรือฝ่ายขึนใหม่ ถือเป็นตําแหน่งว่างใหม่ให้องค์การบริหารส่วน

จังหวัดต้องดําเนินการสรรหาภายในระยะเวลา   60 วัน หากพ้นระยะเวลา 60 วัน นับตังแต่ประกาศโครงสร้าง    

ส่วนราชการหรือกาํหนดตําแหน่งใหม่แล้ว ต้องปฏิบัติตามประกาศมาตรฐานทัวไปเกยีวกบัการสอบคัดเลือกและ

การคดัเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดัให้ดาํรงตําแหน่งสายงานผู้บริหาร

การกาํหนดโครงสร้างส่วนราชการของ  อบจ.

กาํหนด/

แรก

กาํหนด/

ปรับปรุง

ตําแหน่ง

สูงขึนครัง

แรก

คนเดมิ

ตําแหน่งเดมิ)

คนเดมิ

รักษาการได้ 

150 

(เงินประจํา

ตําแหน่งเดมิ)

หากมีผู้มา

ดาํรงตําแหน่ง

หรือพ้น 

150 วนั 

ให้กาํหนด

ตําแหน่งเป็น

การเฉพาะ

ราย

ย้ายคนเดมิไป

ดาํรงตําแหน่ง

ทีกาํหนด + 

มอบหมายงาน

ว่างให้ยบุ

การปรับปรุงตําแหน่งสูงขึน

กรณมีผู้ีมาดาํรงตําแหน่งทปีรับปรุงให้มรีะดบัสูงขนึในครังแรกแล้ว ต่อมาตําแหน่งว่างให้

เทศบาลดาํเนินการสรรหาด้วยวธีิการใดวธีิการหนึงทเีห็นสมควรภายใต้ประกาศมาตรฐานทวัไป

เกยีวกบัการคดัเลือกท ีก.จ. กาํหนด ต่อไปได้ 

กรณปีรับปรุงให้มรีะดบัสูงขนึในครังแรก ให้ดาํเนินการสรรหาด้วยวธีิการ

คดัเลือกเพือเลือนระดบัสูงขนึ
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6.   กรณอีงค์กรบริหารส่วนจงัหวดัได้แจ้งตําแหน่งสายงานผู้บริหารทว่ีางให้ ก.จ.จ. เพือรายงาน 

ก.จ. ดาํเนินการสรรหา ให้สงวนตําแหน่งไว้เพือแต่งตังจากบัญชีการสรรหาของ ก.จ. กรณีชือส่วนราชการ

หรือชือฝ่ายไม่เป็นไปตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่ตามประกาศคณะกรรมกรกลางข้าราชกรองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด เรือง กาํหนดกอง สํานัก หรือส่วนราชการทเีรียกอย่างอืนขององค์การบริหารส่วน

จังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๓ เมือ ก.จ.จ. มีมติเห็นชอบในการเปลยีนชือส่วนราชการ ชือส่วน หรือชือฝ่ายตาม

แนวทางปฏบัิติ แล้ว ให้องค์กรบริหารส่วนจังหวัดแจ้งการเปลยีนซือดังกล่าวให้ ก.จ.จ. เพือรายงาน ก.จ. 

ดาํเนินการต่อไป

การกาํหนดโครงสร้างส่วนราชการของ  อบจ.

7. เมือองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ขอความเห็นชอบต่อ ก.จ.จ.ดําเนินการให้เป็นไปตาม

ประกาศแล้ว ถือว่าเป็นการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง ๓ ปี โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศ

ปรับปรุงแผนอัตรากําลัง ๓ ปี และประกาศโครงสร้างส่วนราชการ และอํานาจหน้าทีของส่วนราชการ

ดงักล่าวต่อไปและอาํนาจหน้าทีของส่วนราชการดังกล่าวต่อไป การกาํหนดอาํนาจหน้าทคีวามรับผิดชอบ

เกยีวกบังานในส่วนราชการต่าง  ๆทแีตกต่างจากทีกาํหนดท้ายประกาศนี ให้สามารถกําหนดและวิเคราะห์

ภารกจิหน้าทคีวามรับผดิชอบให้สอดคล้องกบัส่วนราชการนันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.จ.จ.

การกาํหนดโครงสร้างส่วนราชการของ  อบจ.

๘. สําหรับส่วนราชการใดจะกําหนดให้มีกลุ่มงานแทนส่วนราชการระดับฝ่าย จะต้องมีข้าราชการใน

ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษขึนไปเป็นหัวหน้ากลุ่มงาน โดยตําแหน่งประเภท

วิชาการทีจะกาํหนดเป็นหัวหน้ากลุ่มงานนันต้องเป็นตําแหน่งทีสอดคล้องกับภารกจิของกลุ่มงานนันด้วย 

เช่น กองการเจ้าหน้าที กลุ่มงานต่าง ๆ ให้กําหนดและแต่งตังนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษเป็น

หัวหน้ากลุ่มงาน หรือกรณีสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กลุ่มงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยให้กําหนดและแต่งตังนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญการพิศษเป็นหัวหน้ากลุ่มงาน หรือ

กลุ่มงานอาํนวยการ ให้กาํหนดและแต่งตงันักจัดการงานทัวไปชํานาญการพิเศษเป็นหัวหน้ากลุ่มงาน เป็น

ตัน ทังนี การกําหนดหรือยุบเลิกตําแหน่ทีเป็นส่วนราชการระดับฝ่ายหรือกลุ่มงาน ต้องได้รับความ

เห็นชอบจาก ก.จ.จ.

การกาํหนดโครงสร้างส่วนราชการของ  อบจ.

๙. ส่วนราชการทเีป็นกองระดบักลาง กาํหนดให้มฝ่ีายหรือกลุ่มงานได้อย่างน้อย ๒ ฝ่าย 

หรือ ๒ กลุ่มงาน อย่างใดอย่างหนึงหรือนับรวมกนัได้ โดยเป็นไปตามความต้องการของ

องค์การบริหารส่วนจงัหวดั โดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ.

การกาํหนดโครงสร้างส่วนราชการของ  อบจ.
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กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

(นักบริหารงานทวัไป ระดบักลาง)

“กรณกีลุ่มงาน ให้แต่งตังตําแหน่งประเภทวชิาการ ระดบัชํานาญการพเิศษ  ขนึไปเป็นหัวหน้า

กลุ่มทาน โดยต้องเป็นตําแหน่งทสีอดคล้องตามภารกจิของกลุ่มงานนันด้วย”

หมายเหตุ

เงือนไขการสรรหาผู้ดาํรงตําแหน่งผู้อาํนวยการกองและหัวหน้าฝ่าย คือ

ต้องมปีระสบการณ์ในการปฏบิัติหน้ทหีรือเคยปฏบิัติหน้าทด้ีานแผนทภีาษีและทะเบียน

ทรัพย์สินมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี 

การกาํหนดโครงสร้างส่วนราชการของ  อบจ.

กองนิติการ (นักบริหารงานทวัไป ระดบักลาง)

หมายเหตุ

เงือนไขการสรรหาผู้ดาํรงตําแหน่งผู้อาํนวยการกองหรือหัวหน้าฝ่าย คือ 

ต้องเคยดาํรงตําแหน่งนิติกร หรือปฏบิัติหน้าทเีกยีวกบังานกฎหมาย 

งานนิติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี

การกาํหนดโครงสร้างส่วนราชการของ  อบจ.

๑. องค์การบริหารส่วนจงัหวดัทปีระกาศกาํหนดโครงสร้างส่วนราชการ “กองทรัพยากรธรรมชาติ

และสิงแวดล้อม” โดยกาํหนดกรอบตําแหน่งผู้อาํนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 

และหัวหน้าฝ่าย   ในสายงานนักบริหารงานช่างไว้ก่อนประกาศมผีลบังคบัใช้ ให้ดาํเนนิการดงันี

การกาํหนดโครงสร้างส่วนราชการของ  อบจ.

๑.๑ กรณีผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม (นักบริหารงานช่าง 

ระดบักลาง ให้เปลยีนสายงานเป็นนักบริหารงานทัวไป ระดับกลาง โดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ. ทังน ี

ห้วงระยะวลาทบุีคคลดงักล่าวดาํรงตําแหน่งในสายงานนักบริหารงานช่างจงึถือว่าเป็นผู้ดํารงตําแหน่งใน

สายงานนักบริหารงานทัวไปมาตังแต่ต้นเพือประโยชน์ในการแต่งตัง การคัดเลือกเพือเลือนและแต่งตัง

ให้ดาํรงตําแหน่งในระดบัทสูีงขนึ หรือการสอบคดัเลือก

การกาํหนดโครงสร้างส่วนราชการของ  อบจ.

หรือหากผู้ดาํรงตําแหน่งทไีด้รับผลกระทบดังกล่าวประสงค์จะโอน/ย้ายไปดํารงตําแหน่งในสายงาน

นักบริหารงานช่าง ก็สามารถดําเนินการได้โดยให้นับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในสายงาน            

นักบริหารงานทวัไปรวมกบัระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในสายงานนักบริหารงานช่างเพือประโยชน์   

ในการคดัเลือกเพือเลือนและแต่งตังให้ดาํรงตําแหน่งในระดบัทสูีงขนึในสายงานนักบริหารงานช่างได้

เป็นการเฉพาะราย หรือกรณีมีการคัดเลือกสูงขึนในสายงานนักบริหารงานช่างระดับสูง กส็ามารถ

ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในสายงานปัจจุบันทสัีงกดักองทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมมา

นับรวมเพือเลือกสูงขนึได้
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โดยกรณนีใีห้นําไปใช้กบัผู้ทไีด้รับผลกระทบจากการปรับปรุงตําแหน่งจากกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

เป็นกองสวสัดกิารสังคมด้วย ทงัน ีกรณผู้ีดาํรงตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย...(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

ในกองทรัพยากรรรมชาติและสิงแวดล้อม ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวข้างตันด้วย และหาก

ประสงค์จะย้ายมาตํารงตําแหน่งในสายงานนักบริหารงานทวัไปอกีครังต้องสอบคดัเลือก

การกาํหนดโครงสร้างส่วนราชการของ  อบจ.
๑.๒ เมือ ก.จ.จ. มมีติเห็นชอบการเปลยีนสายงาน ตามข้อ ๑.๑ และองค์การบริหารส่วนจังหวดัประกาศ

ปรับปรุงแผนอัตรากําลัง ๓ ปีแล้ว ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแจ้งตําแหน่งผู้อํานวยการกอง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม (นักบริหารงานทัวไป ระดับกลาง) หรือตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย

....(นักบริหารงานทัวไป ระดับตัน) ทีว่างให้ก.จ.เพือรายงาน กจ.ดําเนินการสรรหา ตามประกาศ

คณะกรรมการเกยีวกบัการสอบคดัเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์กรบริหารส่วนจังหวัดให้ดํารง

ตําแหนสายงานผู้บริหาร

การกาํหนดโครงสร้างส่วนราชการของ  อบจ.

๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดท ีก.จ. มีมติเห็นชอบการจัดตังฝ่ายและการกาํหนดตําแหน่งหัวหน้า

ฝ่ายย้อนหลงัและมเีงือนไขว่า "เมือตําแหน่งว่างให้ยุบ“ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องถือปฏิบัติ

ตามมติคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารดงักล่าวโดยเคร่งครัด

การกาํหนดโครงสร้างส่วนราชการของ  อบจ.

๓. ให้ยกเลกิเอกสารมายเลข ๓ ข้อแนะนําการกาํหนดเลขทตีําแหน่งของสายงานต่าง ๆ เลขหลกัท ี

๔ - ๕ หมายถึง รหัสสํานัก/กอง แสดงรหัสส่วนราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตาม

หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท ๐๘๐๙๕/ว ๕๒ ลงวันที ๑๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ให้ใช้ข้อแนะนําการกําหนดเลขทีตําแหน่งของสายงานต่างๆ ในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถนิ แนบท้ายหนังสือฉบับนีเเทน

การกาํหนดโครงสร้างส่วนราชการของ  อบจ.
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ข้อแนะนําการกาํหนดเลขทีตําแหน่งของสายงานต่าง ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถนิ

เลขหลกัที ๔ - ๕ หมายถงึ รหัสสํานักกอง แสดงรหัสส่วนราชการในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถนิ(แนบท้ายหนังสือสํานักงาน ก.จ. ที มท ๐๘๐๙.๒/ว ๑๓๗ ลงวนัที ๒๑ตุลาคม ๒๕๖๓)

น.ส. บุรณ ี แพรโรจน์

กลุ่มงานมาตรฐานทวัไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถนิ

สํานักพฒันาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถนิ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถนิ

โครงสร้างส่วนราชการ
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77

ประเภท ปลดั รองปลดั ผอ.กอง/สํานัก ฝ่าย

สามัญ บริหารท้องถนิ

(ก) 

บริหารท้องถนิ(ต)  

ไม่เกนิ 2 อตัรา

ปรับ (ก) ได้ 1 อตัรา 

ตามเงือนไข

อาํนวยการท้องถนิ

(ต-ก)

อาํนวยการท้องถนิ

(ต) 

ไม่เกนิ 2 ฝ่าย

สามัญ 

ระดับสูง

(80 ลบ.) 

บริหารท้องถนิ 

(ส)

บริหารท้องถิน (ก) 

จํานวนไม่เกนิ 2 อตัรา

อาํนวยการท้องถนิ

(ก)

อาํนวยการท้องถนิ

(ต)

พเิศษ

    (200 ลบ)

บริหารท้องถนิ 

(ส) 

บริหารท้องถนิ 

(ก -ส)

 ไม่เกนิ 2 อตัรา 

โดยอาจกาํหนด สูง 

ได้ไม่เกนิ 1 อตัรา 

(300 ลบ)

อาํนวยการท้องถนิ

(ก-ส)

ตามเงือนไขทกีาํหนด

อาํนวยการท้องถนิ

(ต)

โครงสร้างส่วนราชการและระดบัตาํแหน่งผู้บริหารของ อบต. ฉบับ 2 บทเฉพาะกาล

ให้องค์การบริหารส่วนตําบล โดยความเห็นชอบของ          ในระยะเริมแรกให้องค์การบริหารส่วนตําบล โดยความเห็นชอบของ          

ก.อบต. จังหวัด จัดทําประกาศกําหนดประเภทและระดับตําแหน่งของ

องค์การบริหารส่วนตําบลตามประกาศมาตรฐานทัวไปนี  โดยองค์การ

บริหารส่วนตําบลขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ตามประกาศ

มาตรฐานทวัไปฉบับเดมิ 

ให้กาํหนดเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลประเภทสามญั

บทเฉพาะกาล

ตําแหน่งสายงานผู้บริหารไม่เป็นไปตามโครงสร้างทีกาํหนดให้ดําเนินการ ดงันี 

ปลดัต้น

• มีคนครองดาํรงตาํแหน่งต่อไปได้

• ตาํแหน่งว่างให้ปรับเป็นระดบักลาง

• คนนังอยู่ เดิมประสงค์ปรับ เป็น

กลางได้ กต่็อเมือภาระค่าใช้จ่ายในปี

ปัจจุบันกับปีทผ่ีานมาเฉลยีรวมกัน 

ไม่ เกินร้อยละ 35 เสนอ ก.อบต.

จังหวดั เห็นชอบ

รองปลดัเกนิกรอบ

• กใ็ห้กาํหนดตาํแหน่งตามทมีีอยู่ เมือ

ผู้ดาํรงตาํแหน่งพ้นไปหรือว่างเป็น

ตาํแหน่งว่างให้ยุบจํานวนจนกว่าจะ

มีจํานวนตามกรอบโครงสร้าง

หัวหน้าฝ่ายเกนิกรอบ

• อบต. เลก็ กลาง เดมิ ฝ่ายเกนิกรอบ 

กใ็ห้กาํหนดตาํแหน่งตามทมีีอยู่ เมือ

ผู้ดาํรงตาํแหน่งพ้นไปหรือว่างเป็น

ตาํแหน่งว่างให้ยุบจํานวนจนกว่าจะ

มีจํานวนตามกรอบโครงสร้าง

• สําหรับอบต.ขนาดใหญ่เดมิให้

กาํหนดตามเดมิได้

แนวทางการปรับ อบต. เป็นประเภทสามัญแนวทางการปรับ อบต. เป็นประเภทสามัญ

อบต.ขนาดเลก็ ขนาดกลาง และใหญ่ ประกาศเป็น อบต. ประเภทสามัญ

จะปรับประเภทบริหารท้องถนิ ระดบัต้น เป็น ระดบักลางได้ 

(กรณีปลดัเดมิประสงค์ปรับได้)

กต่็อเมือ

ภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลตาม พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542

อบต.ขนาดเลก็ ขนาดกลาง และใหญ่ ประกาศเป็น อบต. ประเภทสามัญ

จะปรับประเภทบริหารท้องถนิ ระดบัต้น เป็น ระดบักลางได้ 

(กรณีปลดัเดมิประสงค์ปรับได้)

กต่็อเมือ

ภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลตาม พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542

ในปีงบประมาณทผ่ีานมา (ร้อยละ) ในปีงบประมาณทขีอ (ร้อยละ)

เฉลยีไม่เกนิร้อยละ 35

80

2

ปรับปลดั เป็นระดบักลาง
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ตัวอย่างวธีิคาํนวณภาระค่าใช้จ่ายตามมาตรา ๓๕

ปีงบประมาณทผ่ีานมา

     แผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปี 2564 มีกรอบอัตรากําลัง  20 อัตรา มีภาระค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือน ค่าจ้าง 

จํานวน 8,000,000 บาท อตัราว่าง 5 อตัรา จ่ายจริงจํานวน 7,500,000 บาท ประโยชน์ตอบแทนอืนตังไว้จํานวน 

4,000,000 บาท จ่ายจริงจาํนวน 3,000,000 บาท รายการภาระค่าใช้จ่าย  สามารถคาํนวณได้ดงันี  

             - เงนิเดือน/ค่าจ้าง ตามกรอบแผนอตัรากาํลงัปี 2564 จาํนวน 8,000,000 บาท

             - ประโยชน์ตอบแทนอืนทจ่ีายจริงปี 2564 จาํนวน 3,000,000 บาท

                รวมทงัสิน  (8 ล้าน + 3 ล้าน)  11,000,000 บาท

    คดิเป็นร้อยละของเทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจาํปี และฉบับเพมิเติม ประจาํปี 2564

        ซึงตราไว้ทงัสิน จาํนวน 40,000,000 บาท คดิเป็นร้อยละ 

 11 ล้านบาท  x  100  =   27.50

40 ล้านบาท

ตัวอย่างวธีิคาํนวณภาระค่าใช้จ่ายตามมาตรา ๓๕

ปีงบประมาณทขีอ

     แผนอตัรากําลัง 3 ปี ประจําปี 2565 มีกรอบอัตรากําลัง 20 อัตรา ภาระค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือน ค่าจ้าง รวมกับภาระ

ค่าใช้จ่ายทีได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงตําแหน่ง เป็นค่าใช้จ่ายทังสิน จํานวน 8,200,000 บาท ประโยชน์ตอบแทน

อืนทีตงัไว้ในเทศบัญญัติ จํานวน 4,000,000 บาท สามารถคํานวณได้ดงันี

      - เงินเดือน/ค่าจ้าง ตามกรอบแผนอตัรากาํลงัปี 2565 รวมกบัภาระค่าใช้จ่ายทีได้รับผลกระทบจากการปรับปรุง

ตําแหน่ง จํานวน 8,200,000 บาท

      - ประโยชน์ตอบแทนอืนทีตงัไว้ในเทศบัญญัตปีิ 2565  จํานวน 4,000,000 บาท

รวมทังสิน  (8.2 ล้าน + 4 ล้าน)  12,200,000 บาท

      คิดเป็นร้อยละของเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และฉบับเพมิเติม ประจําปี 2565    ซึงตราไว้ทังสิน จํานวน 

41,000,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 29.76

        สรุปภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลในปีทผ่ีานมาและปีทีขอปรับปรุงตําแหน่ง

   เฉลยีคิดเป็นร้อยละ 28.63 (27.50 + 29.76 หาร 2)

การสรรหาปลัดอบต. ระดับกลาง

ในการสรรหาผู้ดาํรงตําแหน่งปลดั รองปลดั หัวหน้าส่วนราชการ ซึงเป็นตําแหน่งในระดับทสูีงขนึ

ในครังแรกนัน ให้ดําเนินการด้วยวิธีการคัดเลือกเพือเลือนระดับสูงขึน โดยรายงานให้ ก.อบต.

จังหวัด แล้ว กรณีหน่วยดําเนินการคัดเลือกยังเป็นอํานาจของ ก.อบต. ให้รายงานผ่าน ก.อบต.

จงัหวดั เพือรายงานให้ ก.อบต. ดาํเนินการสรรหาต่อไป ซึงผู้มสิีทธิสมคัรเข้ารับการสรรหาต้องเป็น

พนักงานส่วนตําบลเท่านัน อบต.ไม่สามารถโอนหรือรับโอนได้

หากดําเนินการสรรหาครังแรกแล้วไม่ได้ผู้ดํารงตําแหน่งด้วยเหตุใดก็ตาม หรือเมือได้ผู้ดํารง

ตําแหน่งแล้วต่อมาตําแหน่งว่าง ให้ อบต. ดําเนินการสรรหาด้วยวิธีใดวิธีหนึงทเีห็นสมควรภายใต้

หลกัเกณฑ์และเงือนไขการบริหารงานบุคคลทว่ีาด้วยการคดัเลือกนันต่อไปได้

ในการสรรหาผู้ดาํรงตําแหน่งปลดั รองปลดั หัวหน้าส่วนราชการ ซึงเป็นตําแหน่งในระดับทสูีงขนึ

ในครังแรกนัน ให้ดําเนินการด้วยวิธีการคัดเลือกเพือเลือนระดับสูงขึน โดยรายงานให้ ก.อบต.

จังหวัด แล้ว กรณีหน่วยดําเนินการคัดเลือกยังเป็นอํานาจของ ก.อบต. ให้รายงานผ่าน ก.อบต.

จงัหวดั เพือรายงานให้ ก.อบต. ดาํเนินการสรรหาต่อไป ซึงผู้มสิีทธิสมคัรเข้ารับการสรรหาต้องเป็น

พนักงานส่วนตําบลเท่านัน อบต.ไม่สามารถโอนหรือรับโอนได้

หากดําเนินการสรรหาครังแรกแล้วไม่ได้ผู้ดํารงตําแหน่งด้วยเหตุใดก็ตาม หรือเมือได้ผู้ดํารง

ตําแหน่งแล้วต่อมาตําแหน่งว่าง ให้ อบต. ดําเนินการสรรหาด้วยวิธีใดวิธีหนึงทเีห็นสมควรภายใต้

หลกัเกณฑ์และเงือนไขการบริหารงานบุคคลทว่ีาด้วยการคดัเลือกนันต่อไปได้

83

การสรรหาปลดัอบต. ระดับกลาง

ข้อ ดเลือกให้ดํารง

ตามข้อ 

ข้อ 10 กรณีผู้ดํารงตําแหน่งเดิมไม่มีคุณสมบัติคัดเลือก หรือไม่ได้รับการคัดเลือกให้ดํารง

ตําแหน่งทปีรับปรุงขนึใหม่นัน ให้ อบต. โดยความเห็นชอบ ก.อบต.จังหวัด ย้ายผู้นันไปดํารง

ตําแหน่งทผู้ีนันไปดํารงตําแหน่งทีผู้นันมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

หากไม่มีตําแหน่งว่าง กใ็ห้กาํหนดตําแหน่งรองรับเฉพาะรายในสายงานและระดับเดิมเป็นการ

ชัวคราว เมือตําแหน่งนันว่างให้ยุบ ทังนี ให้มอบหมายงานให้ผู้นันปฏบัิติตามความเหมาะสม

ต่อไป

เมือ อบต. มกีารปรับปรุงตําแหน่งสายงานผู้บริหารให้มีระดับสูงขึน โดยในระหว่างการสรรหาผู้

ดํารงตําแหน่งดังกล่าว ให้ผู้ดํารงตําแหน่งคนเดิมรักษาการในตําแหน่งนันไปพลางก่อนมี

ระยะเวลาไม่เกิน 150 วัน ทังนี ในระหว่างรักษาการในตําแหน่งดังกล่าวให้เบิกจ่ายเงินประจํา

ตําแหน่งในอตัราของตําแหน่งและระดบัเดมิ หากพ้นกาํหนดระยะเวลา 150 วนั  และให้ถือปฏิบัติ

ตามข้อ 10
84
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การสรรหาปลัด อบต. ระดับกลาง

กรณ ีอบต.ได้รายงานตําแหน่งสายงานผู้บริหารตามประกาศ ก.อบต. เรือง มาตรฐานทวัไปเกยีวกบั

การสอบคดัเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2560 

และทแีก้ไขเพมิเติม เพือให้ ก.อบต. สรรหา ถือว่าเป็นตําแหน่งไม่ว่าง 

ดงันนั อบต. จงึไม่สามารถรับโอนหรือปรับปรุงตําแหน่งหรือยุบเลกิตําแหน่งดงักล่าวได้

กรณ ีอบต.ได้รายงานตําแหน่งสายงานผู้บริหารตามประกาศ ก.อบต. เรือง มาตรฐานทวัไปเกยีวกบั

การสอบคดัเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2560 

และทแีก้ไขเพมิเติม เพือให้ ก.อบต. สรรหา ถือว่าเป็นตําแหน่งไม่ว่าง 

ดงันนั อบต. จงึไม่สามารถรับโอนหรือปรับปรุงตําแหน่งหรือยุบเลกิตําแหน่งดงักล่าวได้

85

บทเฉพาะกาล

การใดทีอยู่ระหว่างดาํเนินการตามหลกัเกณฑ์และเงือนไขทใีช้บังคับอยู่ก่อน

ประกาศมาตรฐานทวัไปนีใช้บังคับให้เป็นอนัยกเลกิ โดยให้ถือปฏิบตัิ

ตามประกาศมาตรฐานทัวไปฉบับนีแทน

การปรับประเภท อบต.

การประเมนิเพื่อปรับประเภทและระดับของ อบต.

เกณฑ
ปริมาณงาน
100 คะแนน

เกณฑ
ประสิทธิภาพ
100 คะแนน

เกณฑ
พ้ืนฐาน

อบต. ต้องผ่าน

เกณฑ์พืนฐาน จึงมีสิทธิ

ประเมินเกณฑ์

ปริมาณงาน และ

เกณฑ์ประสิทธิภาพ 

ตัวชีวัดทีกาํหนด

(ร้อยละ 60) 

+LPA

(ด้านละ 60 %)

เกณฑ์ผ่านเฉลยี

ไม่ตาํกว่า

ร้อยละ 70

จัดทาํ 3 ด้านใน 6 ด้าน

เกณฑ์ผ่านเฉลยีไม่ตาํกว่า

ร้อยละ 60

87

เกณฑพ้ืนฐาน

88

• อบต.ตรางบประมาณรายจ่ายประจําปีและฉบับเพมิเตมิ (ถ้ามี) ในปีงบประมาณทผ่ีานมา โดยไม่รวม

เงนิกู้ เงนิอุดหนุนทรัีฐจัดสรรเป็นเงนิเดือน ค่าจ้าง เงนิเพมิทเีกยีวกบัเงนิเดือนหรือเงนิค่าจ้าง

การตรางบประมาณ

รายจ่าย 

• ในปีงบประมาณทผ่ีานมา และในปีทขีอมีค่าเฉลยีไม่เกนิร้อยละ 35

• ในปีทขีอนันให้คาํนวณตามกรอบแผนอตัรากาํลงั 3 ปี รวมกบัภาระค่าใช้จ่ายทเีพมิขนึจากการ

ปรับปรุงตาํแหน่ง และภาระค่าใช้จ่าย ทรีองรับผู้ดาํรงตาํแหน่งเดมิ 

ภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงาน

บุคคลตามมาตรา 35

• ตาํแหน่งสายงานผู้บริหารต้องไม่มีอตัราว่าง และสายผู้ปฏิบัตว่ิางไม่เกนิร้อยละ 20 ตามกรอบแผน

อตัรากาํลงั 3 ปี ในปีทขีอประเมิน ยกเว้นตาํแหน่งร้องขอให้   ก.อบต. สรรหา

ความพร้อมด้าน

โครงสร้างอตัรากาํลงั 

งบเพือการพฒันา

(แก้ ฉ3ลว 9 เม.ย.64)

ตรารายจ่ายเพือการลงทุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวธีิการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน งบประมาณเพือการพฒันาด้านบุคลากร ด้านการพฒันาคุณภาพชีวติ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ อาหารเสริมนม 

อาหารกลางวนั งบอุดหนุนเกยีวกบักจิการไฟฟ้า ประปา หรือด้านการศึกษา หรืองบเพือการพฒันาอืนท ีก.อบต. 

เห็นชอบ โดยสํานักงาน ก.อบต. แจ้งเป็นหนังสือ ในปีทผ่ีานมามสัีดส่วนไม่ตาํกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณ

รายประจําปี และฉบับเพมิเตมิ (ถ้าม)ี



12/3/2021

น.ส.บุรณี แพรโรจน์ 23

เกณฑ์พืนฐาน

ประเภท

การตรา

งบประมาณ

รายจ่าย

ภาระค่าใช้จ่าย

ด้านบุคคล
ความพร้อมด้านโครงสร้าง

งบเพือการพฒันา

สามัญ 

ระดบัสูง

ตงัแต่ 80 ลบ. ขนึ

ไป ตามเงือนไขที

กาํหนด

ในปีทผ่ีานมา และ

ในปีทขีอ มีภาระ

ม.35เฉลยีแล้ว ไม่

เกนิร้อยละ 35

ตาํแหน่งสายงานผู้บริหารต้อง

ไม่มีอตัราว่าง 

และสายผู้ปฏิบัตว่ิางไม่เกนิร้อย

ละ 20 ตามกรอบแผนอตัรากาํลงั 

3 ปี ในปีทขีอประเมิน  

ยกเว้นตาํแหน่งร้องขอให้ ก.

อบต. สรรหา

ต ร า ร า ย จ่ า ย เ พื อ ก า ร ล ง ทุ น ต า ม ร ะ เ บี ย บ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวธีิการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน งบประมาณเพือการพัฒนาด้าน

บุคลากร ด้านการพฒันาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ 

อาหารเสริมนม อาหารกลางวัน งบอุดหนุนเกียวกับ

กจิการไฟฟ้า ประปา หรือด้านการศึกษา หรืองบเพือการ

พฒันาอืนท ีก.อบต. เห็นชอบ โดยสํานักงาน ก.อบต. แจ้ง

เป็นหนังสือ ในปีทผ่ีานมามีสัดส่วนไม่ตาํกว่าร้อยละ 20 

ของงบประมาณรายประจําปี และฉบับเพมิเตมิ (ถ้าม)ี

พเิศษ ตงัแต่ 200 ลบ.

ขนึไป
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คณะกรรมการประเมินเกณฑ์ปริมาณงาน 

(1)  ผู้ทรงคุณวฒิุที ก.อบต.จังหวดั คัดเลือก ประธานกรรมการ

(2)  หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคที ก.อบต.จังหวดั คัดเลือก จํานวน 1 คน กรรมการ    

(3)  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลจากนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหรือปลดัองค์การบริหารส่วนตําบลที ก.อบต.

จังหวดั คัดเลือก  จํานวน 1 คน กรรมการ

(4)  ผู้นําชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทเีสนอขอปรับปรุงตําแหน่งที ก.อบต.จังหวดั คัดเลือก จํานวน 1 คน

กรรมการ

(5)  ท้องถนิจังหวดัหรือผู้แทน กรรมการ

(6)  ผู้ช่วยเลขานุการ ก.อบต.จังหวดั เลขานุการ 

ทังนี กาํหนดให้มีผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกนิ 2 คน

เกณฑ์ปริมาณงาน

1
• ตัวชีวดัตามท ีสํานักงาน ก.อบต. กาํหนด เกณฑ์ผ่านร้อยละ  60 

2
• คะแนน LPA  ล่าสุด  แต่ละด้านไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

อบต. ตงัคณะกรรมการประเมิน

กรรมการมีหน้าทีประเมิน 1. แล้ว ประมวลผลคะแนนตามข้อ 1 และ

LPA ครังล่าสุดทไีด้ประกาศก่อน อบต.

ยืนขอประเมิน เกณฑ์ผ่านรวมเฉลยีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 
91

เกณฑ์ประสิทธิภาพ

เกณฑ์ผ่านเฉลยีร้อยละ 60 ขนึไป

1 •  ความเป็นเลศิในการให้บริการประชาชน (Service Excellence)

2 • การพฒันาองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization)

3 • การเพมิสมรรถนะข้าราชการ (Professional Officer)

4 • การสร้างการบริหารแบบร่วมมือ (Collaboration Management)

5 • การบริหารแบบโปร่งใส (Integrity)

6 • การปรับองค์กรสู่สังคมอาเซียน (ASEAN Society)

ผลการปฏิบัตริาชการทสีะท้อนถงึผลการปฏิบัตริาชการดเีด่น หรือผลสัมฤทธิทเีกดิประโยชน์ต่อ อบต.ประชาชน อนัส่งผลดใีนการพฒันา 

อบต. จนปรากฏผลเชิงประจักษ์อย่างชัดเจน

 อย่างน้อย 3 ใน 6 ด้าน

92
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กระบวนการประเมิน และเกณฑ์ผ่าน

 อบต. ผ่านเกณฑ์พืนฐาน

อบต. ตงัคณะกรรมการประเมินปริมาณงาน

ผ่านเกณฑ์ปริมาณงานส่งผลให้ ก.อบต. พจิารณา

ก.อบต.ตงัคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพ

ผ่านเกณฑ์แจ้ง ก.อบต.จังหวดั ให้ อบต.ปรับปรุงแผน

อตัรากาํลงั 3 ปี

ประเภท

และระดบั

เกณฑ์ผ่าน 

เฉลยี

ปริมาณงาน + 

ประสิทธิภาพ

สามัญ 

ระดบัสูง

75

พเิศษ 80
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แนวทางการกําหนด/การปรับปรุงตําแหน่ง 

สายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบล

(ตามหนังสือสํานักงาน ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 21 ลว 14 ก.พ. 63)

1. การกาํหนดตําแหน่งหรือการปรับปรุงตําแหน่งรองปลดัระดบัต้นหรือระดบักลาง 

95

เงือนไข 

1.1 ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลตามมาตรา 35 

     ในปีงบประมาณทีผ่านมาและในปีงบประมาณทขีอ มีค่าเฉลยีไม่เกนิร้อยละ 35  

โดยปีงบประมาณทีขอคํานวณตามกรอบแผนอัตรากําลัง  3 ปี รวมกับค่าใช้จ่ายทีเพมิขึนจากการปรับปรุงตําแหน่ง

และทีกาํหนดรองรับผู้ดาํรงตําแหน่งเดมิ

เงือนไข 

1.1 ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลตามมาตรา 35 

     ในปีงบประมาณทีผ่านมาและในปีงบประมาณทขีอ มีค่าเฉลยีไม่เกนิร้อยละ 35  

โดยปีงบประมาณทีขอคํานวณตามกรอบแผนอัตรากําลัง  3 ปี รวมกับค่าใช้จ่ายทีเพมิขึนจากการปรับปรุงตําแหน่ง

และทีกาํหนดรองรับผู้ดาํรงตําแหน่งเดมิ

 1.2 งบประมาณเพอืการลงทุน

     ในปีงบประมาณทีผ่านมาต้องตราข้อบัญญัติเพือการลงทุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณ ไม่ตํากว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจําปีและฉบับเพมิเติม (ถ้ามี) 

 1.2 งบประมาณเพอืการลงทุน

     ในปีงบประมาณทีผ่านมาต้องตราข้อบัญญัติเพือการลงทุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณ ไม่ตํากว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจําปีและฉบับเพมิเติม (ถ้ามี) 

 1.3 ให้ปลดัพจิารณามอบหมายงานในหน้าทีความรับผิดชอบให้แก่รองปลัด

รับผิดชอบกลนักรองงานของส่วนราชการอย่างน้อย 1 ส่วนราชการ อย่างชัดเจน

 1.3 ให้ปลดัพจิารณามอบหมายงานในหน้าทีความรับผิดชอบให้แก่รองปลัด

รับผิดชอบกลนักรองงานของส่วนราชการอย่างน้อย 1 ส่วนราชการ อย่างชัดเจน

เปลยีนเป็นงบเพือการพฒันา 

ลว 9 เม.ย.64

เปลยีนเป็นงบเพือการพฒันา 

ตามประกาศโครงสร้าง ฉ 3 

ลว 9 เม.ย.64
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หนังสือสํานักงาน ก.อบต. ท ีมท 0809.2/ว174 ลว 30 ธันวาคม 2563 เรือง แจ้งแนวทางปฏบิัติเพมิเติม 
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  งบประมาณเพอืการลงทุน

     ในปีงบประมาณทีผ่านมาต้องตราข้อบัญญัติเพือการลงทุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณ ไม่ตํากว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจําปีและฉบับเพมิเติม (ถ้ามี)

  งบประมาณเพอืการลงทุน

     ในปีงบประมาณทีผ่านมาต้องตราข้อบัญญัติเพือการลงทุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณ ไม่ตํากว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจําปีและฉบับเพมิเติม (ถ้ามี)

 ก.อบต. ในการประชุมครังที 9/2563 เมือวนัที 26 พฤศจิกายน 2563 มีมติเห็นชอบกาํหนดให้ รายจ่ายเพือการลงทุน

หมายถงึ งบเพือการลงทุนตมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวธีิการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย ค่าครุภัณฑ์ ทดีนิและสิงก่อสร้าง รวมถงึบประมาณเพอืการพฒันาด้านบุคลากร ด้นการ

พฒันาคุณภาพชีวติเดก็ สตรี ผู้สูงอาย ุอาหารเสริมนม อาหารกลางวนั งบอดุหนุนเกยีวกบักจิการไฟฟ้า ประปา หรือ

ด้านการศึกษา หรืองบเพือการลงทุนอืนที ก.อบต. เห็นชอบ โดยสํานักงาน ก.อบต. แจ้งเป็นหนังสือ มานับรวมได้
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ประกาศ ก.อบต. เรือง มาตรฐานทวัไปเกยีวกบัโครงสร้างส่วนราชการและระดบัตําแหน่งของอบต. (ฉ.3) 

พ.ศ. 2564 ลว 9 เม.ย. 64

ตรารายจ่ายเพือการลงทุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนตรารายจ่ายเพือการลงทุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน งบประมาณเพือการพฒันาด้านบุคลากร ด้านการพฒันาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้ สูงอายุ อาหารเสริม

นม อาหารกลางวัน งบอุดหนุนเกยีวกบักจิการไฟฟ้า ประปา หรือด้านการศึกษา หรืองบเพือการพฒันาอืนท ีก.

อบต. เห็นชอบ โดยสํานักงาน ก.อบต. แจ้งเป็นหนังสือ ในปีทีผ่านมามีสัดส่วนไม่ตํากว่าร้อยละ 20 ของ

งบประมาณรายประจาํปี และฉบับเพมิเติม (ถ้าม)ี

งบเพือการพฒันา

1. การกาํหนดตาํแหน่งหรือการปรับปรุงตาํแหน่งรองปลดัระดบัต้นหรือระดบักลาง 
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เงือนไขเพมิเติมกรณกีาํหนด/ปรับปรุงตําแหน่งรองปลดั อบต. ระดบักลาง เงือนไขเพมิเติมกรณกีาํหนด/ปรับปรุงตําแหน่งรองปลดั อบต. ระดบักลาง 

องค์การบริหารส่วนตาํบลต้องมีรายได้รวม

เงนิอุดหนุนทวัไปในปีงบประมาณทผ่ีานมา

ตงัแต่ 40 ล้านบาทขนึไป      (ไม่รวมเงนิ

อุดหนุนจัดสรรเป็นเงนิเดือนค่าจ้าง)

ให้ปลดัพจิารณามอบหมายงานในหน้าที

ความรับผดิชอบให้แก่รองปลดัรับผดิชอบ

กลนักรองงาน กองกลางอย่างน้อย 1 กอง 

หรือ ระดบัต้น 3 กอง หรือ กองต้น 2 กอง 

และงาน ฝ่าย หรือกลุ่มงานในกองกลาง

แก้ไขตามประกาศโครงสร้าง อบต. 

ฉ.4 ลว 8 พ.ย. 64

แก้ไขตามประกาศโครงสร้าง อบต. 

ฉ.4 ลว 8 พ.ย. 64
100

ตัวชีวดัค่างาน

(1) 

600 

(1) องค์ประกอบด้านความรู้และทักษะทจีําเป็นในงาน

(1.1) ลกัษณะงาน (150 คะแนน)

(1.2) การบริหารงานและการจัดการ (100 คะแนน)

(1.3) การสือสารและปฏิสัมพนัธ์ (100 คะแนน)

(2) องค์ประกอบด้านการคดิและการตัดสินใจแก้ไขปัญหา

(2.1) การปฏิบัติงานและการตัดสินใจแก้ไขปัญหา (100 คะแนน)

(2.2) ความท้าทายในความคดิหรือความคดิสร้างสรรค์      (150 คะแนน)

(3) องค์ประกอบด้านหน้าทีความรับผดิชอบ

(3.1) อสิระในการปฏิบัติงาน  (100 คะแนน)

(3.2) ขอบเขตผลกระทบของงาน (150 คะแนน)

(3.3) อาํนาจหน้าทไีด้รับ/ขอบเขตความรับผดิชอบ (150 คะแนน)

           รวม  1000 คะแนน

ทังนี เกณฑ์การกาํหนดตําแหน่งระดับกลาง ต้องได้คะแนนรวมตังแต่ 

600 คะแนนขนึไป
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2. การกาํหนดหรือปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการระดบัต้น

หรือระดบักลาง 
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เงือนไข 

2.1 ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลตามมาตรา 35 

     ในปีงบประมาณทีผ่านมาและในปีงบประมาณทขีอ มีค่าเฉลยีไม่เกินร้อยละ 35  โดยปีงบประมาณทีขอคํานวณตาม

กรอบแผนอตัรากาํลงั  3 ปี รวมกบัค่าใช้จ่ายทีเพมิขนึจากการปรับปรุงตําแหน่งและทกีาํหนดรองรับผู้ดาํรงตําแหน่งเดมิ

เงือนไข 

2.1 ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลตามมาตรา 35 

     ในปีงบประมาณทีผ่านมาและในปีงบประมาณทขีอ มีค่าเฉลยีไม่เกินร้อยละ 35  โดยปีงบประมาณทีขอคํานวณตาม

กรอบแผนอตัรากาํลงั  3 ปี รวมกบัค่าใช้จ่ายทีเพมิขนึจากการปรับปรุงตําแหน่งและทกีาํหนดรองรับผู้ดาํรงตําแหน่งเดมิ

 2.2 งบประมาณเพอืการลงทุน

     ในปีงบประมาณทีผ่านมาต้องตราข้อบัญญัติเพือการลงทุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

วธีิการงบประมาณ ไม่ตาํกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจําปีและฉบับเพมิเตมิ (ถ้ามี) 

 2.2 งบประมาณเพอืการลงทุน

     ในปีงบประมาณทีผ่านมาต้องตราข้อบัญญัติเพือการลงทุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

วธีิการงบประมาณ ไม่ตาํกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจําปีและฉบับเพมิเตมิ (ถ้ามี) 

2.3 กองระดบักลาง ต้องมีรายได้รวมเงินอดุหนุนทัวไปในปีงบประมาณทผ่ีานมา  

ตงัแต่ 40 ล้านบาทขึนไป  (ไม่รวมเงินอดุหนุนจัดสรรเป็นเงินเดือนค่าจ้าง)

เปลยีนเป็นงบเพือการพฒันา 

ลว 9 เม.ย.64

เปลยีนเป็นงบเพือการพฒันา 

ตามประกาศโครงสร้าง ฉ 3 

ลว 9 เม.ย.64

ด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพ

ด้านพฒันาองค์กร การประเมนิค่างาน

ตัวชีวดักาํหนดหรือปรับปรุงส่วนราชการ

กรณี “กองต้น” ต้องผ่านคะแนนประเมินตัวชีวัดด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพ และด้านการพฒันาองค์กร 

รวมกนัเฉลยีไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และมีคะแนนการประเมินค่างาน ตงัแต่ 460 คะแนนขนึไป

กรณี “กองกลาง” ต้องผ่านคะแนนประเมินตัวชีวัดด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพ และด้านการพัฒนา

องค์กร รวมกนัเฉลยีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และมีคะแนนการประเมินค่างาน ตงัแต่ 600 คะแนนขนึไป
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ตัวชีวดัค่างาน

(1(1) องค์ประกอบด้านความรู้และทักษะทจีําเป็นในงาน

(1.1) ลกัษณะงาน (150 คะแนน)

(1.2) การบริหารงานและการจัดการ (100 คะแนน)

(1.3) การสือสารและปฏิสัมพนัธ์ (100 คะแนน)

(2) องค์ประกอบด้านการคดิและการตัดสินใจแก้ไขปัญหา

(2.1) การปฏิบัติงานและการตัดสินใจแก้ไขปัญหา (100 คะแนน)

(2.2) ความท้าทายในความคดิหรือความคดิสร้างสรรค์      (150 คะแนน)

(3) องค์ประกอบด้านหน้าทีความรับผดิชอบ

(3.1) อสิระในการปฏิบัติงาน  (100 คะแนน)

(3.2) ขอบเขตผลกระทบของงาน (150 คะแนน)

(3.3) อาํนาจหน้าทไีด้รับ/ขอบเขตความรับผดิชอบ (150 คะแนน)

           รวม  1000 คะแนน

ระดับต้น ต้องได้คะแนนรวมตังแต่ 460 คะแนนขนึไป

ระดับกลาง ต้องได้คะแนนรวมตงัแต่ 600 คะแนนขนึไป

3. การกาํหนดตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย

104

เงือนไข 

3.1 ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลตามมาตรา 35 

     ในปีงบประมาณทีผ่านมาและในปีงบประมาณทขีอ มีค่าเฉลยีไม่เกนิร้อยละ 35  

โดยปีงบประมาณทีขอคํานวณตามกรอบแผนอตัรากาํลงั  3 ปี รวมกบัค่าใช้จ่ายทีเพมิขนึจากการปรับปรุงตําแหน่งและ

ทีกาํหนดรองรับผู้ดาํรงตําแหน่งเดมิ

เงือนไข 

3.1 ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลตามมาตรา 35 

     ในปีงบประมาณทีผ่านมาและในปีงบประมาณทขีอ มีค่าเฉลยีไม่เกนิร้อยละ 35  

โดยปีงบประมาณทีขอคํานวณตามกรอบแผนอตัรากาํลงั  3 ปี รวมกบัค่าใช้จ่ายทีเพมิขนึจากการปรับปรุงตําแหน่งและ

ทีกาํหนดรองรับผู้ดาํรงตําแหน่งเดมิ

3.2 งบประมาณเพอืการลงทุน

     ในปีงบประมาณทีผ่านมาต้องตราข้อบัญญัติเพือการลงทุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวธีิการงบประมาณ 

ไม่ตาํกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจําปีและฉบับเพมิเติม (ถ้ามี)

3.2 งบประมาณเพอืการลงทุน

     ในปีงบประมาณทีผ่านมาต้องตราข้อบัญญัติเพือการลงทุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวธีิการงบประมาณ 

ไม่ตาํกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจําปีและฉบับเพมิเติม (ถ้ามี)

3.3 กาํหนดฝ่ายตามโครงสร้างส่วนราชการระดบักองหรือระดบัสํานักได้ตามความเหมาะสม และ

ประหยดั เพอืมิให้เกดิภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลมากจนเกนิร้อยละ 40 ตามมาตรา 35 

เปลยีนเป็นงบเพือการพฒันา 

ลว 9 เม.ย.64

เปลยีนเป็นงบเพือการพฒันา 

ตามประกาศโครงสร้าง ฉ 3 

ลว 9 เม.ย.64
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3. การกาํหนดตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย

105

ฝ่าย อบต. สามัญ 

กาํหนดฝ่ายได้ไม่เกนิ 2 ฝ่าย โดยกาํหนด หน.ฝ่าย (นักบริหารงาน...ระดับต้น) และแต่ละ

ฝ่ายต้องมีสายผู้ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 2 อตัรา โดยมีวชิาการ 1 อตัรา 

ฝ่าย อบต. สามัญ ระดบัสูง และพเิศษ

ตงัได้ตามความเหมาะสม แต่ไม่น้อยกว่า 2 ฝ่าย

106

ต้องผ่านการประเมนิตัวชีวดัค่างาน

(1) (1) องค์ประกอบด้านความรู้และทักษะทจีําเป็นในงาน

(1.1) ลกัษณะงาน (150 คะแนน)

(1.2) การบริหารงานและการจัดการ (100 คะแนน)

(1.3) การสือสารและปฏิสัมพนัธ์ (100 คะแนน)

(2) องค์ประกอบด้านการคดิและการตัดสินใจแก้ไขปัญหา

(2.1) การปฏิบัติงานและการตัดสินใจแก้ไขปัญหา (100 คะแนน)

(2.2) ความท้าทายในความคดิหรือความคดิสร้างสรรค์      (150 คะแนน)

(3) องค์ประกอบด้านหน้าทีความรับผดิชอบ

(3.1) อสิระในการปฏิบัติงาน  (100 คะแนน)

(3.2) ขอบเขตผลกระทบของงาน (150 คะแนน)

(3.3) อาํนาจหน้าทไีด้รับ/ขอบเขตความรับผดิชอบ (150 คะแนน)

           รวม  1000 คะแนน

ทังนี เกณฑ์การกาํหนดตําแหน่งระดับกลาง ต้องได้คะแนนรวมตังแต่ 

460 คะแนนขนึไป

4. การกาํหนดหรือปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ ระดบัสูง
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4.1 ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลตามมาตรา 35 

     ในปีงบประมาณทีผ่านมาและในปีงบประมาณทขีอ มีค่าเฉลยีไม่เกนิร้อยละ 35  

โดยปีงบประมาณทีขอคํานวณตามกรอบแผนอตัรากาํลงั  3 ปี รวมกบัค่าใช้จ่ายทีเพมิขึนจากการปรับปรุงตําแหน่งและ

ทีกาํหนดรองรับผู้ดาํรงตําแหน่งเดมิ

4.1 ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลตามมาตรา 35 

     ในปีงบประมาณทีผ่านมาและในปีงบประมาณทขีอ มีค่าเฉลยีไม่เกนิร้อยละ 35  

โดยปีงบประมาณทีขอคํานวณตามกรอบแผนอตัรากาํลงั  3 ปี รวมกบัค่าใช้จ่ายทีเพมิขึนจากการปรับปรุงตําแหน่งและ

ทีกาํหนดรองรับผู้ดาํรงตําแหน่งเดมิ

4.2 งบประมาณเพอืการลงทุน

     ในปีงบประมาณทีผ่านมาต้องตราข้อบัญญัติเพือการลงทุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณ ไม่ตํากว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจําปีและฉบับเพมิเติม (ถ้ามี)

4.2 งบประมาณเพอืการลงทุน

     ในปีงบประมาณทีผ่านมาต้องตราข้อบัญญัติเพือการลงทุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณ ไม่ตํากว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจําปีและฉบับเพมิเติม (ถ้ามี)

4.3 ส่วนราชการทีปรับปรุงเป็นระดบัสูงต้องมีสัดส่วนอตัราว่างตามกรอบแผนอัตรากําลัง 

3 ปี ไม่เกนิร้อยละ 20 ในปีทีขอ ยกเว้นเป็นตําแหน่งว่างทีร้องขอ ให้ ก.อบต.สรรหา

4.3 ส่วนราชการทีปรับปรุงเป็นระดบัสูงต้องมีสัดส่วนอตัราว่างตามกรอบแผนอัตรากําลัง 

3 ปี ไม่เกนิร้อยละ 20 ในปีทีขอ ยกเว้นเป็นตําแหน่งว่างทีร้องขอ ให้ ก.อบต.สรรหา

เปลยีนเป็นงบเพือการพฒันา 

ลว 9 เม.ย.64

เปลยีนเป็นงบเพือการพฒันา 

ตามประกาศโครงสร้าง ฉ 3 

ลว 9 เม.ย.64

ด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพ

ด้านพฒันาองค์กร การประเมนิค่างาน

ตัวชีวดักาํหนดหรือปรับปรุงส่วนราชการระดบัสูง

กรณี “ส่วนราชการระด ับสูง” ต้องผ่านคะแนนประเ มินตัวชีว ัดด้านปริมาณงาน             

ด้านคุณภาพ และด้านการพัฒนาองค์กร รวมกันเฉลยีไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และมีคะแนน

การประเมินค่างาน ตงัแต่ 760 คะแนนขึนไป
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ตัวชีวดัค่างาน

(1) (1) องค์ประกอบด้านความรู้และทักษะทจีําเป็นในงาน

(1.1) ลกัษณะงาน (150 คะแนน)

(1.2) การบริหารงานและการจัดการ (100 คะแนน)

(1.3) การสือสารและปฏิสัมพนัธ์ (100 คะแนน)

(2) องค์ประกอบด้านการคดิและการตัดสินใจแก้ไขปัญหา

(2.1) การปฏิบัติงานและการตัดสินใจแก้ไขปัญหา (100 คะแนน)

(2.2) ความท้าทายในความคดิหรือความคดิสร้างสรรค์      (150 คะแนน)

(3) องค์ประกอบด้านหน้าทีความรับผดิชอบ

(3.1) อสิระในการปฏิบัติงาน  (100 คะแนน)

(3.2) ขอบเขตผลกระทบของงาน (150 คะแนน)

(3.3) อาํนาจหน้าทไีด้รับ/ขอบเขตความรับผดิชอบ (150 คะแนน)

           รวม  1000 คะแนน

ทังนี เกณฑ์การกาํหนดตําแหน่งระดับกลาง ต้องได้คะแนนรวมตังแต่ 

760 คะแนนขนึไป

5. การกาํหนดหรือปรับปรุงตําแหน่งรองปลดัระดบัสูง
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5.1 ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลตามมาตรา 35 

     ในปีงบประมาณทีผ่านมาและในปีงบประมาณทขีอ มีค่าเฉลยีไม่เกนิร้อยละ 35  

โดยปีงบประมาณทีขอคํานวณตามกรอบแผนอตัรากาํลงั  3 ปี รวมกบัค่าใช้จ่ายทีเพมิขนึจากการปรับปรุงตําแหน่งและที

กาํหนดรองรับผู้ดาํรงตําแหน่งเดมิ

5.1 ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลตามมาตรา 35 

     ในปีงบประมาณทีผ่านมาและในปีงบประมาณทขีอ มีค่าเฉลยีไม่เกนิร้อยละ 35  

โดยปีงบประมาณทีขอคํานวณตามกรอบแผนอตัรากาํลงั  3 ปี รวมกบัค่าใช้จ่ายทีเพมิขนึจากการปรับปรุงตําแหน่งและที

กาํหนดรองรับผู้ดาํรงตําแหน่งเดมิ

5.2 งบประมาณเพอืการลงทุน

     ในปีงบประมาณทีผ่านมาต้องตราข้อบัญญัติเพือการลงทุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณ ไม่ตํากว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจําปีและฉบับเพมิเติม (ถ้ามี)

5.2 งบประมาณเพอืการลงทุน

     ในปีงบประมาณทีผ่านมาต้องตราข้อบัญญัติเพือการลงทุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณ ไม่ตํากว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจําปีและฉบับเพมิเติม (ถ้ามี)

5.3 ต้องตรางบประมาณรายจ่ายประจําปีและฉบับเพมิเติม (ถ้ามี) ในปีงบประมาณทีผ่านมา โดยไม่รวม

เงินกู้ เงินอดุหนุนทีรัฐจัดสรรเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง เงินเพมิทีเกยีวกบัเงินเดอืนหรือเงินค่าจ้าง ตงัแต่ 300 

ล้านบาทขนึไป

เปลยีนเป็นงบเพือการพฒันา 

ลว 9 เม.ย.64

เปลยีนเป็นงบเพือการพฒันา 

ตามประกาศโครงสร้าง ฉ 3 

ลว 9 เม.ย.64

5. การกาํหนดหรือปรับปรุงตําแหน่งรองปลดัระดบัสูง
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5.4 ให้ประเมินปริมาณงานและคุณภาพของงานจากคําสังซึงปลัด อบต.ได้มอบหมายให้

ตําแหน่งรองปลัดอบต. เลขทีตําแหน่งนันรับผิดชอบกลันกรองงานของส่วนราชการ 

ประเภทอาํนวยการท้องถนิ ระดบัสูง อย่างน้อย 1 ส่วนราชการ 

5.4 ให้ประเมินปริมาณงานและคุณภาพของงานจากคําสังซึงปลัด อบต.ได้มอบหมายให้

ตําแหน่งรองปลัดอบต. เลขทีตําแหน่งนันรับผิดชอบกลันกรองงานของส่วนราชการ 

ประเภทอาํนวยการท้องถนิ ระดบัสูง อย่างน้อย 1 ส่วนราชการ 

5.5 มีสัดส่วนอตัราว่างตามกรอบแผนอตัรากาํลัง 3 ปี ไม่เกินร้อยละ 20 ในปีทีขอประเมิน 

ยกเว้นเป็นตําแหน่งว่างจากการร้องขอให้ ก.อบต. ดาํเนินการสรรหาให้

5.5 มีสัดส่วนอตัราว่างตามกรอบแผนอตัรากาํลัง 3 ปี ไม่เกินร้อยละ 20 ในปีทีขอประเมิน 

ยกเว้นเป็นตําแหน่งว่างจากการร้องขอให้ ก.อบต. ดาํเนินการสรรหาให้

5.6 การขอกาํหนดตําแหน่งหรือการปรับปรุงตําแหน่งรองปลดั ระดบัสูงได้ ตําแหน่งปลดั

และตําแหน่งรองปลดัจะต้องไม่เป็นอตัราว่าง เพือจะได้สะท้อนเกยีวกบัปริมาณงานและ

ความซับซ้อนของงานภายใต้หลกัการวเิคราะห์ค่างานเป็นสําคัญอย่างแท้จริงโดยการ

กาํหนดตําแหน่งจะต้องไม่ใช่เหตุผลด้านตัวบุคคล

112

ประเมนิตัวชีวดัค่างาน

(1) (1) องค์ประกอบด้านความรู้และทักษะทจีําเป็นในงาน

(1.1) ลกัษณะงาน (150 คะแนน)

(1.2) การบริหารงานและการจัดการ (100 คะแนน)

(1.3) การสือสารและปฏิสัมพนัธ์ (100 คะแนน)

(2) องค์ประกอบด้านการคดิและการตัดสินใจแก้ไขปัญหา

(2.1) การปฏิบัติงานและการตัดสินใจแก้ไขปัญหา (100 คะแนน)

(2.2) ความท้าทายในความคดิหรือความคดิสร้างสรรค์      (150 คะแนน)

(3) องค์ประกอบด้านหน้าทีความรับผดิชอบ

(3.1) อสิระในการปฏิบัติงาน  (100 คะแนน)

(3.2) ขอบเขตผลกระทบของงาน (150 คะแนน)

(3.3) อาํนาจหน้าทไีด้รับ/ขอบเขตความรับผดิชอบ (150 คะแนน)

           รวม  1000 คะแนน

ทังนี เกณฑ์การกาํหนดตําแหน่งระดับสูง ต้องได้คะแนนรวมตังแต่ 

760 คะแนนขนึไป
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ประเภท ปลดั รองปลดั ผอ.กอง/สํานัก ฝ่าย

สามัญ บริหารท้องถนิ(ก) บริหารท้องถนิ(ต)  

ไม่เกนิ 2 อตัรา

ปรับ(ก) ได้ 1 อตัรา

ตามเงือนไข

อาํนวยการท้องถนิ

(ต-ก)

อาํนวยการท้องถนิ(ต)

สามัญ ระดบัสูง

(80 ลบ.) 

บริหารท้องถนิ 

(ส)

บริหารท้องถนิ (ก) 

จํานวนไม่เกนิ 2 อตัรา

อาํนวยการท้องถนิ(ก) อาํนวยการท้องถนิ(ต)

พเิศษ

    (200 ลบ)

บริหารท้องถนิ 

(ส) 

บริหารท้องถนิ (ก)

 ไม่กนิ 3 อตัรา 

โดยอาจกาํหนด สูง 

ได้ไม่เกนิ 1 อตัรา (300 ลบ)

อาํนวยการท้องถนิ(ก-ส)

ตามเงือนไขทกีาํหนด

อาํนวยการท้องถนิ(ต)

โครงสร้างส่วนราชการและระดับตาํแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ฉบับท ี2

เทศบาลตรางบประมาณรายจ่าย ตงัแต่ 1000 ล้านบาท ปลดัได้เงินประจําเทศบาลตรางบประมาณรายจ่าย ตงัแต่ 1000 ล้านบาท ปลดัได้เงินประจํา

ตําแหน่งเพมิตาม ก.ถ. กาํหนด และปรับปรุงรองสูงไม่เกนิ 2 อตัรา

แนวทางการปรับปลดัเทศบาลสามัญจากต้นเป็นกลาง

เทศบาลประเภทสามัญ

จะปรับประเภทบริหารท้องถนิ ระดบัต้น เป็น ระดบักลางได้ 

กต่็อเมือ

ภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลตาม พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542

เทศบาลประเภทสามัญ

จะปรับประเภทบริหารท้องถนิ ระดบัต้น เป็น ระดบักลางได้ 

กต่็อเมือ

ภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลตาม พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542

ในปีงบประมาณทผ่ีานมา (ร้อยละ) ในปีงบประมาณทขีอ (ร้อยละ)

เฉลยีไม่เกนิร้อยละ 35
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2

ปรับปลดั เป็นระดบักลาง

ตัวอย่างวธีิคาํนวณภาระค่าใช้จ่ายตามมาตรา ๓๕

ปีงบประมาณทผ่ีานมา

     แผนอตัรากาํลัง 3 ปี ประจําปี 2564 มีกรอบอัตรากําลงั  20 อตัรา มีภาระค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือน ค่าจ้าง 

จาํนวน 8,000,000 บาท อตัราว่าง 5 อตัรา จ่ายจริงจาํนวน 7,500,000 บาท ประโยชน์ตอบแทนอืนตังไว้จํานวน 

4,000,000 บาท จ่ายจริงจาํนวน 3,000,000 บาท รายการภาระค่าใช้จ่าย  สามารถคาํนวณได้ดงันี  

             - เงนิเดือน/ค่าจ้าง ตามกรอบแผนอตัรากาํลงัปี 2564 จาํนวน 8,000,000 บาท

             - ประโยชน์ตอบแทนอืนทจ่ีายจริงปี 2564 จาํนวน 3,000,000 บาท

                รวมทงัสิน  (8 ล้าน + 3 ล้าน)  11,000,000 บาท

    คดิเป็นร้อยละของเทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจาํปี และฉบับเพมิเติม ประจาํปี 25624

        ซึงตราไว้ทงัสิน จาํนวน 40,000,000 บาท คดิเป็นร้อยละ 

 11 ล้านบาท  x  100  =   27.50

40 ล้านบาท

ตัวอย่างวธีิคาํนวณภาระค่าใช้จ่ายตามมาตรา ๓๕

ปีงบประมาณทขีอ

     แผนอตัรากาํลงั 3 ปี ประจําปี 2565 มีกรอบอตัรากาํลงั 20 อตัรา ภาระค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือน ค่าจ้าง รวมกับภาระ

ค่าใช้จ่ายทีได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงตําแหน่ง เป็นค่าใช้จ่ายทังสิน จํานวน 8,200,000 บาท ประโยชน์ตอบ

แทนอืนทีตงัไว้ในเทศบัญญัติ จํานวน 4,000,000 บาท สามารถคํานวณได้ดงันี

      - เงินเดือน/ค่าจ้าง ตามกรอบแผนอตัรากาํลงัปี 2565 รวมกบัภาระค่าใช้จ่ายทีได้รับผลกระทบจากการปรับปรุง

ตําแหน่ง จํานวน 8,200,000 บาท

      - ประโยชน์ตอบแทนอืนทีตงัไว้ในเทศบัญญัตปีิ 2565  จํานวน 4,000,000 บาท

รวมทังสิน  (8.2 ล้าน + 4 ล้าน)  12,200,000 บาท

      คิดเป็นร้อยละของเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และฉบับเพมิเติม ประจําปี 2565    ซึงตราไว้ทังสิน จํานวน 

41,000,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 29.76

        สรุปภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลในปีทผ่ีานมาและปีทีขอปรับปรุงตําแหน่ง

   เฉลยีคิดเป็นร้อยละ 28.63 (27.50 + 29.76 หาร 2)
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การสรรหาปลดัเทศบาล ระดับกลาง

ในการสรรหาผู้ดาํรงตําแหน่งปลดั รองปลดั หัวหน้าส่วนราชการ ซึงเป็นตําแหน่งในระดับ

ทีสูงขึนในครังแรกนัน ให้ดาํเนินการด้วยวธีิการคัดเลือกเพือเลือนระดบัสูงขึน โดยรายงาน

ให้ ก.ท.จ. แล้ว กรณีหน่วยดําเนินการคัดเลือกยังเป็นอํานาจของ ก.ท.ให้รายงานผ่าน 

ก.ท.จ เพือรายงานให้ ก.ท. ดําเนินการสรรหาต่อไป ซึงผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา

ต้องเป็นพนักงานเทศบาลเท่านนั เทศบาลไม่สามารถโอนหรือรับโอนได้

หากดําเนินการสรรหาครังแรกแล้วไม่ได้ผู้ดํารงตําแหน่งด้วยเหตุใดก็ตาม หรือเมือได้ผู้

ดํารงตําแหน่งแล้วต่อมาตําแหน่งว่าง ให้เทศบาลดําเนินการสรรหาด้วยวิธีใดวิธีหนึงที

เห็นสมควรภายใต้หลกัเกณฑ์และเงือนไขการบริหารงานบุคคลทีว่าด้วยการนันต่อไปได้

ในการสรรหาผู้ดาํรงตําแหน่งปลดั รองปลดั หัวหน้าส่วนราชการ ซึงเป็นตําแหน่งในระดับ

ทีสูงขึนในครังแรกนัน ให้ดาํเนินการด้วยวธีิการคัดเลือกเพือเลือนระดบัสูงขึน โดยรายงาน

ให้ ก.ท.จ. แล้ว กรณีหน่วยดําเนินการคัดเลือกยังเป็นอํานาจของ ก.ท.ให้รายงานผ่าน 

ก.ท.จ เพือรายงานให้ ก.ท. ดําเนินการสรรหาต่อไป ซึงผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา

ต้องเป็นพนักงานเทศบาลเท่านนั เทศบาลไม่สามารถโอนหรือรับโอนได้

หากดําเนินการสรรหาครังแรกแล้วไม่ได้ผู้ดํารงตําแหน่งด้วยเหตุใดก็ตาม หรือเมือได้ผู้

ดํารงตําแหน่งแล้วต่อมาตําแหน่งว่าง ให้เทศบาลดําเนินการสรรหาด้วยวิธีใดวิธีหนึงที

เห็นสมควรภายใต้หลกัเกณฑ์และเงือนไขการบริหารงานบุคคลทีว่าด้วยการนันต่อไปได้
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การสรรหาปลัดเทศบาล ระดบักลาง

ข้อ 22 กรณีผู้ดํารงตําแหน่งเดิมไม่มีคุณสมบัติคัดเลือก หรือไม่ได้รับการคัดเลือกให้

ดาํรงตําแหน่งทีปรับปรุงขึนใหม่นัน ให้เทศบาลโดยความเห็นชอบ ก.ท.จ. ย้ายผู้นัน

ไปดาํรงตําแหน่งทผู้ีนันไปดาํรงตําแหน่งทีผู้นันมีคุณสมบตัิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหน่ง หากไม่มีตําแหน่งว่าง ก็ให้กําหนดตําแหน่งรองรับเฉพาะรายในสาย

งานและระดบัเดมิเป็นการชัวคราว เมือตําแหน่งนันว่างให้ยุบ ทังนี ให้มอบหมายงาน

ให้ผู้นนัปฏิบัติตามความเหมาะสมต่อไป

เมือเทศบาลมีการปรับปรุงตําแหน่งสายงานผู้บริหารให้มีระดับสูงขึน โดยในระหว่าง

การสรรหาผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว ให้ผู้ดํารงตําแหน่งคนเดิมรักษาการในตําแหน่ง

นันไปพลางก่อนมีระยะเวลาไม่เกิน 150 วัน ทังนี ในระหว่างรักษาการในตําแหน่ง

ดังกล่าวให้เบิกจ่ายเงินประจําตําแหน่งในอัตราของตําแหน่งและระดับเดิม หากพ้น

กาํหนดระยะเวลา 150 วนั  และให้ถือปฏิบัติตามข้อ 22
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การสรรหาปลัดเทศบาล ระดบักลาง

กรณีเทศบาลได้รายงานตําแหน่งสายงานผู้บริหารตามประกาศ ก.ท. เรือง 

มาตรฐานทัวไปเกยีวกบัการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาล

ให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2560 และทีแก้ไขเพิมเติม เพือให้ 

ก.ท. สรรหา ถือว่าเป็นตําแหน่งไม่ว่าง 

ดังนัน เทศบาลจึงไม่สามารถรับโอนหรือปรับปรุงตําแหน่งหรือยุบ

เลกิตําแหน่งดงักล่าวได้

กรณีเทศบาลได้รายงานตําแหน่งสายงานผู้บริหารตามประกาศ ก.ท. เรือง 

มาตรฐานทัวไปเกยีวกบัการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาล

ให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2560 และทีแก้ไขเพิมเติม เพือให้ 

ก.ท. สรรหา ถือว่าเป็นตําแหน่งไม่ว่าง 

ดังนัน เทศบาลจึงไม่สามารถรับโอนหรือปรับปรุงตําแหน่งหรือยุบ

เลกิตําแหน่งดงักล่าวได้

119

การปรับประเภทเทศบาล
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การประเมินเพื่อปรับประเภทและระดับของเทศบาล

เกณฑ
ปริมาณงาน
100 คะแนน

เกณฑ
ประสิทธิภาพ
100 คะแนน

เกณฑ
พ้ืนฐาน

ต้องผ่าน

เกณฑ์พืนฐาน จึงมีสิทธิ

ประเมินเกณฑ์

ปริมาณงาน และ

เกณฑ์ประสิทธิภาพ 

ตัวชีวัดทีกาํหนด

 (ร้อยละ 60) +LPA

(ด้านละ 60 %)

เกณฑ์ผ่านเฉลยี

ไม่ตาํกว่า

ร้อยละ 70  

จัดทาํ 3 ด้านใน 6 ด้าน

เกณฑ์ผ่านเฉลยีไม่ตาํกว่า

ร้อยละ 60

121

เกณฑพ้ืนฐาน
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• ตรางบประมาณรายจ่ายประจําปีและฉบับเพิมเติม (ถ้ามี) ในปีงบประมาณทผ่ีานมา โดยไม่รวมเงินกู้ เงินอดุหนุนทีรัฐ

จดัสรรเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง เงินเพิมทเีกยีวกบัเงินเดือนหรือเงินค่าจ้าง

การตรางบประมาณ

รายจ่าย 

• เทศบาลมีฐานะเป็นเทศบาลตําบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตงัเทศบาลฐานะเทศบาล

•  ในปีงบประมาณทผ่ีานมา และในปีทขีอมีค่าเฉลยีไม่เกนิร้อยละ 35

• ในปีทีขอนันให้คํานวณตามกรอบแผนอตัรากาํลงั 3 ปี รวมกบัภาระค่าใช้จ่ายทเีพิมขึนจากการปรับปรุง

ตําแหน่ง และภาระค่าใช้จ่าย ทีรองรับผู้ดํารงตําแหน่งเดิม 

ภาระค่าใช้จ่ายด้าน

บริหารงานบุคคลตาม

มาตรา 35

• ตําแหน่งสายงานผู้บริหารต้องไม่เป็นอตัราว่างและตําแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติว่างไม่เกนิร้อยละ 20 ของกรอบ

อตัรากาํลงั 3 ปี ในปีทขีอประเมิน ยกเว้นตําแหน่งทร้ีองขอ ก.ท. สรรหา
ความพร้อมด้าน

โครงสร้างอตัรากาํลงั 

• ตรารายจ่ายเพือการลงทุน งบประมาณเพือการพัฒนาด้านบุคลากร ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ 

อาหารเสริมนม อาหารกลางวัน งบอดุหนุนเกยีวกบักจิการไฟฟ้า ประปา หรือด้านการศึกษา หรืองบเพือการพัฒนา

อืนที ก.ท. เห็นชอบ โดยสํานักงาน ก.ท. แจ้งเป็นหนังสือ ในปีทีผ่านมามีสัดส่วนไม่ตํากว่าร้อยละ 20 ของ

งบประมาณรายประจําปี และฉบับเพิมเติม (ถ้ามี)

งบเพือการพฒันา

เกณฑ์พืนฐาน

ประเภท

การตรา

งบประมาณ

รายจ่าย

ภาระค่าใช้จ่าย

ด้านบุคคล
ความพร้อมด้านโครงสร้าง

งบเพือการพฒันา

สามัญ 

ระดบัสูง

ตงัแต่ 80 ลบ. ขนึ

ไป ตามเงือนไขที

กาํหนด

ในปีทผ่ีานมา และ

ในปีทขีอ มีภาระ

ม.35เฉลยีแล้ว ไม่

เกนิร้อยละ 35

ตาํแหน่งสายงานผู้บริหารต้อง

ไม่มีอตัราว่าง 

และสายผู้ปฏิบัตว่ิางไม่เกนิร้อย

ละ 20 ตามกรอบแผนอตัรากาํลงั 

3 ปี ในปีทขีอประเมิน  

ยกเว้นตาํแหน่งร้องขอให้ ก.

อบต. สรรหา

ต ร า ร า ย จ่ า ย เ พื อ ก า ร ล ง ทุ น ต า ม ร ะ เ บี ย บ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวธีิการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน งบประมาณเพือการพัฒนาด้าน

บุคลากร ด้านการพฒันาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ 

อาหารเสริมนม อาหารกลางวัน งบอุดหนุนเกียวกับ

กจิการไฟฟ้า ประปา หรือด้านการศึกษา หรืองบเพือการ

พัฒนาอืนที ก.ท. เห็นชอบ โดยสํานักงาน ก.ท. แจ้งเป็น

หนังสือ ในปีทผ่ีานมามีสัดส่วนไม่ตํากว่าร้อยละ 20 ของ

งบประมาณรายประจําปี และฉบับเพมิเตมิ (ถ้าม)ี

พเิศษ

ต้องเป็นเมือง

หรือนคร

เท่านัน

ตงัแต่ 200 ลบ.

ขนึไป
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คณะกรรมการประเมินเกณฑ์ปริมาณงาน 

(1)  ผู้ทรงคุณวฒิุที ก.ท.จ. คัดเลือก ประธานกรรมการ

(2)  หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคที ก.ท.จ. คัดเลือก จํานวน 1 คน กรรมการ    

(3)  ผู้แทนเทศบาลจากนายกเทศมนตรีหรือปลดัเทศบาลท ีก.ท.จ. คัดเลือก  จํานวน 1 คน กรรมการ

(4)  ผู้นําชุมชนในเขตเทศบาลทเีสนอขอปรับปรุงตําแหน่งที ก.ท.จ. คัดเลือก จํานวน 1 คน กรรมการ

(5)  ท้องถนิจังหวดัหรือผู้แทน กรรมการ

(6)  ผู้ช่วยเลขานุการ ก.ท.จ. เลขานุการ 

ทังนี กาํหนดให้มีผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกนิ 2 คน
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เกณฑ์ปริมาณงาน

1
• ตัวชีวดัตามท ีสํานักงาน ก.ท. กาํหนด เกณฑ์ผ่านร้อยละ  60 

2
• คะแนน LPA  ล่าสุด  แต่ละด้านไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

ตังคณะกรรมการประเมิน

กรรมการมีหน้าทีประเมิน 1. แล้ว ประมวลผลคะแนนตามข้อ 1 และ

LPA ครังล่าสุดทไีด้ประกาศก่อน อบต.

ยืนขอประเมิน เกณฑ์ผ่านรวมเฉลยีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 
125

เกณฑ์ประสิทธิภาพ

เกณฑ์ผ่านเฉลยีร้อยละ 60 ขนึไป

1 •  ความเป็นเลศิในการให้บริการประชาชน (Service Excellence)

2 • การพฒันาองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization)

3 • การเพมิสมรรถนะข้าราชการ (Professional Officer)

4 • การสร้างการบริหารแบบร่วมมือ (Collaboration Management)

5 • การบริหารแบบโปร่งใส (Integrity)

6 • การปรับองค์กรสู่สังคมอาเซียน (ASEAN Society)

ผลการปฏิบัตริาชการทสีะท้อนถงึผลการปฏิบัตริาชการดเีด่น หรือผลสัมฤทธิทเีกดิประโยชน์ต่อเทศบาล

ประชาชน อนัส่งผลดใีนการพฒันาเทศบาล จนปรากฏผลเชิงประจักษ์อย่างชัดเจน

 อย่างน้อย 3 ใน 6 ด้าน

126

กระบวนการประเมิน และเกณฑ์ผ่าน

 เทศบาลผ่านเกณฑ์พืนฐาน

เทศบาล ตังคณะกรรมการประเมินปริมาณงาน

ผ่านเกณฑ์ปริมาณงานส่งผลให้ ก.ท. พจิารณา

ก.ท.ตงัคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพ

ผ่านเกณฑ์แจ้ง ก.ท.จ. ให้ เทศบาล.ปรับปรุงแผน

อตัรากาํลงั 3 ปี

ประเภท

และระดบั

เกณฑ์ผ่าน 

เฉลยี

ปริมาณงาน + 

ประสิทธิภาพ

สามัญ 

ระดบัสูง

75

พเิศษ 80

127

แนวทางการกําหนด/การปรับปรุงตําแหน่ง 

สายงานผู้บริหารของเทศบาล

(ตามหนังสือสํานักงาน ก.ท. ท ีมท 0809.2/ว 35 ลว. 18 มี.ค.63)
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1. การกาํหนดตําแหน่งหรือการปรับปรุงตําแหน่งรองปลดัเทศบาล ระดบัต้นหรือระดบักลาง 

129

เงือนไข 

1.1 ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลตามมาตรา 35 

     ในปีงบประมาณทีผ่านมาและในปีงบประมาณทขีอ มีค่าเฉลยีไม่เกนิร้อยละ 35  

โดยปีงบประมาณทีขอคํานวณตามกรอบแผนอตัรากาํลงั  3 ปี รวมกบัค่าใช้จ่ายทีเพมิขึนจากการปรับปรุงตําแหน่ง

และทีกาํหนดรองรับผู้ดาํรงตําแหน่งเดมิ

เงือนไข 

1.1 ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลตามมาตรา 35 

     ในปีงบประมาณทีผ่านมาและในปีงบประมาณทขีอ มีค่าเฉลยีไม่เกนิร้อยละ 35  

โดยปีงบประมาณทีขอคํานวณตามกรอบแผนอตัรากาํลงั  3 ปี รวมกบัค่าใช้จ่ายทีเพมิขึนจากการปรับปรุงตําแหน่ง

และทีกาํหนดรองรับผู้ดาํรงตําแหน่งเดมิ

 1.2 งบประมาณเพอืการลงทุน

     ในปีงบประมาณทีผ่านมาต้องตราข้อบัญญัติเพือการลงทุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณ ไม่ตํากว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจําปีและฉบับเพมิเติม (ถ้ามี)

 1.2 งบประมาณเพอืการลงทุน

     ในปีงบประมาณทีผ่านมาต้องตราข้อบัญญัติเพือการลงทุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณ ไม่ตํากว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจําปีและฉบับเพมิเติม (ถ้ามี)

 1.3 ให้ปลดัพจิารณามอบหมายงานในหน้าทีความรับผิดชอบให้แก่รองปลัด

รับผิดชอบกลนักรองงานของส่วนราชการอย่างน้อย 1 ส่วนราชการ อย่างชัดเจน

 1.3 ให้ปลดัพจิารณามอบหมายงานในหน้าทีความรับผิดชอบให้แก่รองปลัด

รับผิดชอบกลนักรองงานของส่วนราชการอย่างน้อย 1 ส่วนราชการ อย่างชัดเจน

เปลยีนเป็นงบเพือการพฒันา 

ลว 9 เม.ย.64

เปลยีนเป็นงบเพือการพฒันา 

ตามประกาศโครงสร้าง ฉ 3 

ลว 9 เม.ย.64
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ประกาศ ก.ท. เรือง มาตรฐานทวัไปเกยีวกบัโครงสร้างส่วนราชการและระดบัตําแหน่งของเทศบาล (ฉ.3) 

พ.ศ. 2564 ลว 9 เม.ย. 64

ตรารายจ่ายเพือการลงทุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน งบประมาณเพือการพฒันาด้านบุคลากร ด้านการพฒันาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้ สูงอายุ อาหารเสริม

นม อาหารกลางวัน งบอุดหนุนเกยีวกับกิจการไฟฟ้า ประปา หรือด้านการศึกษา หรืองบเพือการพัฒนาอืนท ี

ก.ท. เห็นชอบ โดยสํานักงาน ก.ท. แจ้งเป็นหนังสือ ในปีทผ่ีานมามีสัดส่วนไม่ตํากว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณ

รายประจาํปี และฉบับเพมิเติม (ถ้าม)ี

งบเพือการพฒันา

1. การกาํหนดตาํแหน่งหรือการปรับปรุงตาํแหน่งรองปลดัระดบัต้นหรือ

ระดบักลาง 

132

เงือนไขเพมิเติมกรณกีาํหนด/ปรับปรุงตําแหน่งรองปลดัเทศบาลระดบักลาง เงือนไขเพมิเติมกรณกีาํหนด/ปรับปรุงตําแหน่งรองปลดัเทศบาลระดบักลาง 

เทศบาลต้องมีรายได้รวมเงนิอุดหนุน

ทวัไปในปีงบประมาณทผ่ีานมาตงัแต่ 

40 ล้านบาทขนึไป  (ไม่รวมเงนิอุดหนุน

จัดสรรเป็นเงนิเดือนค่าจ้าง)

มีหัวหน้าส่วนราชการ ระดบักองหรือ

เทยีบเท่า ประเภทอาํนวยการท้องถนิ 

ระดบักลาง อย่างน้อย 1 ส่วนราชการขนึไป 

และปลดัมอบหมายให้รับผดิชอบ            

ส่วนราชการระดบักองกลางอย่างน้อย             

1 ส่วนราชการ
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ตัวชีวดัค่างาน

(1) 

600 

(1) องค์ประกอบด้านความรู้และทักษะทจีําเป็นในงาน

(1.1) ลกัษณะงาน (150 คะแนน)

(1.2) การบริหารงานและการจัดการ (100 คะแนน)

(1.3) การสือสารและปฏิสัมพนัธ์ (100 คะแนน)

(2) องค์ประกอบด้านการคดิและการตัดสินใจแก้ไขปัญหา

(2.1) การปฏิบัติงานและการตัดสินใจแก้ไขปัญหา (100 คะแนน)

(2.2) ความท้าทายในความคดิหรือความคดิสร้างสรรค์      (150 คะแนน)

(3) องค์ประกอบด้านหน้าทีความรับผดิชอบ

(3.1) อสิระในการปฏิบัติงาน  (100 คะแนน)

(3.2) ขอบเขตผลกระทบของงาน (150 คะแนน)

(3.3) อาํนาจหน้าทไีด้รับ/ขอบเขตความรับผดิชอบ (150 คะแนน)

           รวม  1000 คะแนน

ทังนี เกณฑ์การกาํหนดตําแหน่งระดับกลาง ต้องได้คะแนนรวมตังแต่ 

600 คะแนนขนึไป

2. การกาํหนดหรือปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการระดบัต้น

หรือระดบักลาง 

134

เงือนไข 

2.1 ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลตามมาตรา 35 

     ในปีงบประมาณทีผ่านมาและในปีงบประมาณทขีอ มีค่าเฉลยีไม่เกนิร้อยละ 35  

โดยปีงบประมาณทีขอคํานวณตามกรอบแผนอตัรากาํลงั  3 ปี รวมกบัค่าใช้จ่ายทีเพิมขึนจากการปรับปรุงตําแหน่ง

และทีกาํหนดรองรับผู้ดาํรงตําแหน่งเดมิ

เงือนไข 

2.1 ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลตามมาตรา 35 

     ในปีงบประมาณทีผ่านมาและในปีงบประมาณทขีอ มีค่าเฉลยีไม่เกนิร้อยละ 35  

โดยปีงบประมาณทีขอคํานวณตามกรอบแผนอตัรากาํลงั  3 ปี รวมกบัค่าใช้จ่ายทีเพิมขึนจากการปรับปรุงตําแหน่ง

และทีกาํหนดรองรับผู้ดาํรงตําแหน่งเดมิ

 2.2 งบประมาณเพอืการลงทุน

     ในปีงบประมาณทีผ่านมาต้องตราข้อบัญญัติเพือการลงทุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณ ไม่ตํากว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจําปีและฉบับเพมิเติม (ถ้ามี)

 2.2 งบประมาณเพอืการลงทุน

     ในปีงบประมาณทีผ่านมาต้องตราข้อบัญญัติเพือการลงทุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณ ไม่ตํากว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจําปีและฉบับเพมิเติม (ถ้ามี)

2.3 กองระดบักลาง ต้องมีรายได้รวมเงินอดุหนุนทัวไปในปีงบประมาณทผ่ีานมา  ตงัแต่ 40 ล้าน

บาทขึนไป  (ไม่รวมเงินอดุหนุนจัดสรรเป็นเงินเดือนค่าจ้าง)

เปลยีนเป็นงบเพือการพฒันา 

ลว 9 เม.ย.64

เปลยีนเป็นงบเพือการพฒันา 

ตามประกาศโครงสร้าง ฉ 3 

ลว 9 เม.ย.64

ด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพ

ด้านพฒันาองค์กร การประเมนิค่างาน

ตัวชีวดักาํหนดหรือปรับปรุงส่วนราชการ

กรณี “กองต้น” ต้องผ่านคะแนนประเมินตัวชีวัดด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพ และด้านการพฒันาองค์กร 

รวมกนัเฉลยีไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และมีคะแนนการประเมินค่างาน ตงัแต่ 460 คะแนนขนึไป

กรณี “กองกลาง” ต้องผ่านคะแนนประเมินตัวชีวัดด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพ และด้านการพัฒนา

องค์กร รวมกนัเฉลยีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และมีคะแนนการประเมินค่างาน ตงัแต่ 600 คะแนนขนึไป 136

ตัวชีวดัค่างาน

(1) (1) องค์ประกอบด้านความรู้และทักษะทจีําเป็นในงาน

(1.1) ลกัษณะงาน (150 คะแนน)

(1.2) การบริหารงานและการจัดการ (100 คะแนน)

(1.3) การสือสารและปฏิสัมพนัธ์ (100 คะแนน)

(2) องค์ประกอบด้านการคดิและการตัดสินใจแก้ไขปัญหา

(2.1) การปฏิบัติงานและการตัดสินใจแก้ไขปัญหา (100 คะแนน)

(2.2) ความท้าทายในความคดิหรือความคดิสร้างสรรค์      (150 คะแนน)

(3) องค์ประกอบด้านหน้าทีความรับผดิชอบ

(3.1) อสิระในการปฏิบัติงาน  (100 คะแนน)

(3.2) ขอบเขตผลกระทบของงาน (150 คะแนน)

(3.3) อาํนาจหน้าทไีด้รับ/ขอบเขตความรับผดิชอบ (150 คะแนน)

           รวม  1000 คะแนน

ระดับต้น ต้องได้คะแนนรวมตังแต่ 460 คะแนนขนึไป

ระดับกลาง ต้องได้คะแนนรวมตงัแต่ 600 คะแนนขนึไป
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3. การกาํหนดตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย

137

เงือนไข 

3.1 ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลตามมาตรา 35 

     ในปีงบประมาณทีผ่านมาและในปีงบประมาณทขีอ มีค่าเฉลยีไม่เกนิร้อยละ 35  

โดยปีงบประมาณทีขอคํานวณตามกรอบแผนอตัรากาํลงั  3 ปี รวมกบัค่าใช้จ่ายทีเพมิขึนจากการปรับปรุง

ตําแหน่งและทีกาํหนดรองรับผู้ดาํรงตําแหน่งเดมิ

เงือนไข 

3.1 ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลตามมาตรา 35 

     ในปีงบประมาณทีผ่านมาและในปีงบประมาณทขีอ มีค่าเฉลยีไม่เกนิร้อยละ 35  

โดยปีงบประมาณทีขอคํานวณตามกรอบแผนอตัรากาํลงั  3 ปี รวมกบัค่าใช้จ่ายทีเพมิขึนจากการปรับปรุง

ตําแหน่งและทีกาํหนดรองรับผู้ดาํรงตําแหน่งเดมิ

3.2 งบประมาณเพอืการลงทุน

     ในปีงบประมาณทีผ่านมาต้องตราข้อบัญญัติเพือการลงทุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

วธีิการงบประมาณ ไม่ตาํกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจําปีและฉบับเพมิเติม (ถ้ามี)

3.2 งบประมาณเพอืการลงทุน

     ในปีงบประมาณทีผ่านมาต้องตราข้อบัญญัติเพือการลงทุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

วธีิการงบประมาณ ไม่ตาํกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจําปีและฉบับเพมิเติม (ถ้ามี)

3.3 กาํหนดฝ่ายตามโครงสร้างส่วนราชการระดบักองหรือระดบัสํานักได้ตามความเหมาะสม และ

ประหยดั เพอืมิให้เกดิภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลมากจนเกนิร้อยละ 40 ตามมาตรา 35 

เปลยีนเป็นงบเพือการพฒันา 

ลว 9 เม.ย.64

เปลยีนเป็นงบเพือการพฒันา 

ตามประกาศโครงสร้าง ฉ 3 

ลว 9 เม.ย.64

3. การกาํหนดตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย
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ฝ่ายเทศบาล สามัญ 

กาํหนดฝ่ายได้ไม่เกนิ 2 ฝ่าย โดยกาํหนด หน.ฝ่าย (นักบริหารงาน...ระดบัต้น) 

และแต่ละฝ่ายต้องมีสายผู้ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 2 อตัรา โดยมีวชิาการ 1 อตัรา 

ฝ่ายเทศบาล สามัญ ระดบัสูง และพเิศษ

ตงัได้ตามความเหมาะสม แต่ไม่น้อยกว่า 2 ฝ่าย
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ต้องผ่านการประเมนิตัวชีวดัค่างาน

(1) (1) องค์ประกอบด้านความรู้และทักษะทจีําเป็นในงาน

(1.1) ลกัษณะงาน (150 คะแนน)

(1.2) การบริหารงานและการจัดการ (100 คะแนน)

(1.3) การสือสารและปฏิสัมพนัธ์ (100 คะแนน)

(2) องค์ประกอบด้านการคดิและการตัดสินใจแก้ไขปัญหา

(2.1) การปฏิบัติงานและการตัดสินใจแก้ไขปัญหา (100 คะแนน)

(2.2) ความท้าทายในความคดิหรือความคดิสร้างสรรค์      (150 คะแนน)

(3) องค์ประกอบด้านหน้าทีความรับผดิชอบ

(3.1) อสิระในการปฏิบัติงาน  (100 คะแนน)

(3.2) ขอบเขตผลกระทบของงาน (150 คะแนน)

(3.3) อาํนาจหน้าทไีด้รับ/ขอบเขตความรับผดิชอบ (150 คะแนน)

           รวม  1000 คะแนน

ทังนี เกณฑ์การกาํหนดตําแหน่งระดับกลาง ต้องได้คะแนนรวมตังแต่ 

460 คะแนนขนึไป

4. การกาํหนดหรือปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ ระดบัสูง
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4.1 ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลตามมาตรา 35 

     ในปีงบประมาณทีผ่านมาและในปีงบประมาณทขีอ มีค่าเฉลยีไม่เกนิร้อยละ 35  

โดยปีงบประมาณทีขอคํานวณตามกรอบแผนอตัรากาํลงั  3 ปี รวมกบัค่าใช้จ่ายทีเพมิขนึจากการปรับปรุงตําแหน่ง

และทีกาํหนดรองรับผู้ดาํรงตําแหน่งเดมิ

4.1 ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลตามมาตรา 35 

     ในปีงบประมาณทีผ่านมาและในปีงบประมาณทขีอ มีค่าเฉลยีไม่เกนิร้อยละ 35  

โดยปีงบประมาณทีขอคํานวณตามกรอบแผนอตัรากาํลงั  3 ปี รวมกบัค่าใช้จ่ายทีเพมิขนึจากการปรับปรุงตําแหน่ง

และทีกาํหนดรองรับผู้ดาํรงตําแหน่งเดมิ

4.2 งบประมาณเพอืการลงทุน

     ในปีงบประมาณทีผ่านมาต้องตราข้อบัญญัติเพือการลงทุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณ ไม่ตํากว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจําปีและฉบับเพมิเติม (ถ้ามี)

4.2 งบประมาณเพอืการลงทุน

     ในปีงบประมาณทีผ่านมาต้องตราข้อบัญญัติเพือการลงทุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณ ไม่ตํากว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจําปีและฉบับเพมิเติม (ถ้ามี)

4.3 ส่วนราชการทีปรับปรุงเป็นระดบัสูงต้องมีสัดส่วนอัตราว่างตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ไม่เกินร้อยละ 

20 ในปีทีขอ ยกเว้นเป็นตําแหน่งว่างทีร้องขอ ให้ ก.ท.สรรหา

4.3 ส่วนราชการทีปรับปรุงเป็นระดบัสูงต้องมีสัดส่วนอัตราว่างตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ไม่เกินร้อยละ 

20 ในปีทีขอ ยกเว้นเป็นตําแหน่งว่างทีร้องขอ ให้ ก.ท.สรรหา

เปลยีนเป็นงบเพือการพฒันา 

ลว 9 เม.ย.64

เปลยีนเป็นงบเพือการพฒันา 

ตามประกาศโครงสร้าง ฉ 3 

ลว 9 เม.ย.64
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ด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพ

ด้านพฒันาองค์กร การประเมนิค่างาน

ตัวชีวดักาํหนดหรือปรับปรุงส่วนราชการระดบัสูง

กรณี “ส่วนราชการระด ับสูง” ต้องผ่านคะแนนประเ มินตัวชีว ัดด้านปริมาณงาน             

ด้านคุณภาพ และด้านการพัฒนาองค์กร รวมกันเฉลยีไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และมีคะแนน

การประเมินค่างาน ตงัแต่ 760 คะแนนขึนไป
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ตัวชีวดัค่างาน

(1) (1) องค์ประกอบด้านความรู้และทักษะทจีําเป็นในงาน

(1.1) ลกัษณะงาน (150 คะแนน)

(1.2) การบริหารงานและการจัดการ (100 คะแนน)

(1.3) การสือสารและปฏิสัมพนัธ์ (100 คะแนน)

(2) องค์ประกอบด้านการคดิและการตัดสินใจแก้ไขปัญหา

(2.1) การปฏิบัติงานและการตัดสินใจแก้ไขปัญหา (100 คะแนน)

(2.2) ความท้าทายในความคดิหรือความคดิสร้างสรรค์      (150 คะแนน)

(3) องค์ประกอบด้านหน้าทีความรับผดิชอบ

(3.1) อสิระในการปฏิบัติงาน  (100 คะแนน)

(3.2) ขอบเขตผลกระทบของงาน (150 คะแนน)

(3.3) อาํนาจหน้าทไีด้รับ/ขอบเขตความรับผดิชอบ (150 คะแนน)

           รวม  1000 คะแนน

ทังนี เกณฑ์การกาํหนดตําแหน่งระดับกลาง ต้องได้คะแนนรวมตังแต่ 

760 คะแนนขนึไป

5. การกาํหนดหรือปรับปรุงตําแหน่งรองปลดัระดบัสูง
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5.1 ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลตามมาตรา 35 

     ในปีงบประมาณทีผ่านมาและในปีงบประมาณทขีอ มีค่าเฉลยีไม่เกนิร้อยละ 35  

โดยปีงบประมาณทีขอคํานวณตามกรอบแผนอตัรากาํลงั  3 ปี รวมกบัค่าใช้จ่ายทีเพมิขึนจากการปรับปรุงตําแหน่ง

และทีกาํหนดรองรับผู้ดาํรงตําแหน่งเดมิ

5.1 ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลตามมาตรา 35 

     ในปีงบประมาณทีผ่านมาและในปีงบประมาณทขีอ มีค่าเฉลยีไม่เกนิร้อยละ 35  

โดยปีงบประมาณทีขอคํานวณตามกรอบแผนอตัรากาํลงั  3 ปี รวมกบัค่าใช้จ่ายทีเพมิขึนจากการปรับปรุงตําแหน่ง

และทีกาํหนดรองรับผู้ดาํรงตําแหน่งเดมิ

5.2 งบประมาณเพอืการลงทุน

     ในปีงบประมาณทีผ่านมาต้องตราข้อบัญญัติเพือการลงทุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณ ไม่ตํากว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจําปีและฉบับเพมิเติม (ถ้ามี)

5.2 งบประมาณเพอืการลงทุน

     ในปีงบประมาณทีผ่านมาต้องตราข้อบัญญัติเพือการลงทุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณ ไม่ตํากว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจําปีและฉบับเพมิเติม (ถ้ามี)

5.3 ต้องตรางบประมาณรายจ่ายประจําปีและฉบับเพมิเติม (ถ้ามี) ในปีงบประมาณทีผ่านมา 

โดยไม่รวมเงินกู้ เงินอดุหนุนทีรัฐจัดสรรเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง เงินเพมิทีเกยีวกบัเงินเดือน

หรือเงินค่าจ้าง ตงัแต่ 300 ล้านบาทขึนไป

เปลยีนเป็นงบเพือการพฒันา 

ลว 9 เม.ย.64

เปลยีนเป็นงบเพือการพฒันา 

ตามประกาศโครงสร้าง ฉ 3 

ลว 9 เม.ย.64

5. การกาํหนดหรือปรับปรุงตําแหน่งรองปลดัระดบัสูง
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5.4 ให้ประเมินปริมาณงานและคุณภาพของงานจากคําสังซึงปลัดเทศบาลได้มอบหมาย

ให้ตําแหน่งรองปลัดเทศบาล เลขทีตําแหน่งนันรับผิดชอบกลันกรองงานของส่วน

ราชการ ประเภทอาํนวยการท้องถนิ ระดบัสูง อย่างน้อย 1 ส่วนราชการ 

5.4 ให้ประเมินปริมาณงานและคุณภาพของงานจากคําสังซึงปลัดเทศบาลได้มอบหมาย

ให้ตําแหน่งรองปลัดเทศบาล เลขทีตําแหน่งนันรับผิดชอบกลันกรองงานของส่วน

ราชการ ประเภทอาํนวยการท้องถนิ ระดบัสูง อย่างน้อย 1 ส่วนราชการ 

5.5 มีสัดส่วนอตัราว่างตามกรอบแผนอตัรากาํลัง 3 ปี ไม่เกินร้อยละ 20 ในปีทีขอประเมิน 

ยกเว้นเป็นตําแหน่งว่างจากการร้องขอให้ ก.ท. ดาํเนินการสรรหาให้

5.5 มีสัดส่วนอตัราว่างตามกรอบแผนอตัรากาํลัง 3 ปี ไม่เกินร้อยละ 20 ในปีทีขอประเมิน 

ยกเว้นเป็นตําแหน่งว่างจากการร้องขอให้ ก.ท. ดาํเนินการสรรหาให้

5.6 การขอกาํหนดตําแหน่งหรือการปรับปรุงตําแหน่งรองปลดั ระดบัสูงได้ ตําแหน่งปลดั

และตําแหน่งรองปลดัจะต้องไม่เป็นอตัราว่าง เพือจะได้สะท้อนเกยีวกบัปริมาณงานและ

ความซับซ้อนของงานภายใต้หลกัการวเิคราะห์ค่างานเป็นสําคัญอย่างแท้จริงโดยการ

กาํหนดตําแหน่งจะต้องไม่ใช่เหตุผลด้านตัวบุคคล
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ประเมนิตัวชีวดัค่างาน

(1) (1) องค์ประกอบด้านความรู้และทักษะทจีําเป็นในงาน

(1.1) ลกัษณะงาน (150 คะแนน)

(1.2) การบริหารงานและการจัดการ (100 คะแนน)

(1.3) การสือสารและปฏิสัมพนัธ์ (100 คะแนน)

(2) องค์ประกอบด้านการคดิและการตัดสินใจแก้ไขปัญหา

(2.1) การปฏิบัติงานและการตัดสินใจแก้ไขปัญหา (100 คะแนน)

(2.2) ความท้าทายในความคดิหรือความคดิสร้างสรรค์      (150 คะแนน)

(3) องค์ประกอบด้านหน้าทีความรับผดิชอบ

(3.1) อสิระในการปฏิบัติงาน  (100 คะแนน)

(3.2) ขอบเขตผลกระทบของงาน (150 คะแนน)

(3.3) อาํนาจหน้าทไีด้รับ/ขอบเขตความรับผดิชอบ (150 คะแนน)

           รวม  1000 คะแนน

ทังนี เกณฑ์การกาํหนดตําแหน่งระดับสูง ต้องได้คะแนนรวมตังแต่ 

760 คะแนนขนึไป
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การกาํหนดตําแหน่งตามกรอบโครงสร้างส่วนราชการของ อบจ.(2563)

ตําแหน่งบริหาร ประเภท/ระดบั

ปลดัองค์การบริหารส่วนจังหวดั บริหารท้องถนิ ระดบัสูง

รองปลดัองค์การบริหารส่วนจังหวดั บริหารท้องถนิ

ระดบักลาง หรือระดบัสูง ไม่เกนิ 2 อตัรา
(กาํหนดระดบัสูง 1 อตัรา โดยความเห็นชอบ ก.จ.จ. )

หัวหน้าส่วนราชการ ระดบัสํานัก  อาํนวยการท้องถนิ ระดบัสูง

หัวหน้าส่วนราชการ ระดบักอง อาํนวยการท้องถนิ ระดบักลาง

หัวหน้าฝ่าย อาํนวยการท้องถนิ ระดบัต้น

บทเฉพาะกาล

ให้การดาํเนินการสรรหาผู้ดาํรงตําแหน่งสายงานผู้บริหาร ตําแหน่งรองปลดั อบจ. ระดบัสูง 

ครังแรก ด้วยวธีิการคัดเลือกเพือเลือนและแต่งตังให้ดาํรงตําแหน่งในระดบัทีสูงขึน (ให้ ก.จ. คัดเลือก)

ถ้าสรรหาครังแรกแล้วไม่ได้ หรือเมือได้ผู้ดาํรงตําแหน่งแล้วต่อมาเป็นตําแหน่งว่าง ให้อบจ.

ดาํเนินการสรรหาตามสมควรภายใต้หลกัเกณฑ์

กรณีผู้ดาํรงตําแหน่งเดมิไม่ผ่านการสรรหา ให้กาํหนดตําแหน่งรองปลดั อบจ. ระดบักลาง 

รองรับเป็นการเฉพาะราย เมือผู้ดาํรงตําแหน่งพ้นจากตําแหน่งให้ อบจ. ยบุตําแหน่งนัน

ปรับปรุงตําแหน่ง

รองปลดัเลขตําแหน่ง 002 

เป็นะดับสูง 

โดยความเห็นชอบ ก.จ.จ.

ในระหว่างการสรรหา    

ให้รองกลางคนเดิม รกน. 

รองสูง ไม่เกนิ 150 วนั 

รับเงินระดับกลาง  

พ้น 150 วนั หรือสรรหา

ครังแรกไม่ได้ ให้กาํหนด

ตําแหน่งรองรับเป็นการ

เฉพาะราย 004 เมือพ้นไป    

ให้ยุบเลกิ

วิธีการปรับปรงุตําแหนง
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การกําหนด/การปรับปรุงตําแหน่ง 

สายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวดั

(ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ที มท 0809.2/ว 89  ลว. 18 ส.ค. 59) จ่าย             

 1.1 ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลตามมาตรา 35 

      ในปีงบประมาณทีผ่านมาและในปีงบประมาณทีขอ เฉลยีไม่เกนิร้อยละ 35  

โดยปีงบประมาณทีขอคํานวณตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี รวมกับค่าใช้จ่าย             

ทีเพมิขนึจากการปรับปรุงตําแหน่งและทีกาํหนดรองรับผู้ดํารงตําแหน่งเดิม

150

 1.2 งบประมาณเพือการลงทุน
      ต้องตราข้อบัญญัติเพือการลงทุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

วิธีการงบประมาณฯ  ในปีงบประมาณทีผ่านมาและในปีงบประมาณทีขอ เฉลยีไม่

ตํากว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจําปีและฉบับเพมิเติม (ถ้ามี)

 1.2 งบประมาณเพือการลงทุน
      ต้องตราข้อบัญญัติเพือการลงทุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

วิธีการงบประมาณฯ  ในปีงบประมาณทีผ่านมาและในปีงบประมาณทีขอ เฉลยีไม่

ตํากว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจําปีและฉบับเพมิเติม (ถ้ามี)

1. ตัวชีวดัพืนฐาน

การกาํหนดตําแหน่งรองปลดั/ หัวหน้าส่วนราชการ /หัวหน้าฝ่าย 
(ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ท ีมท 0809.2/ว 89 ลว. 18 ส.ค. 59)

การกาํหนดตําแหน่งรองปลดั/ หัวหน้าส่วนราชการ /หัวหน้าฝ่าย 
(ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ท ีมท 0809.2/ว 89 ลว. 18 ส.ค. 59)

  การขอปรับปรุงส่วนราชการ หรือจัดตงัส่วนราชการขนึใหม่ 

   หากส่วนราชการเดิมทีรับผิดชอบภารกิจในเรืองนัน มีสัดส่วน    

อัตราว่างตามกรอบแผนอัตรากําลังมากกว่า  ร้อยละ 20 ต้อง

ดําเนินการแก้ไขปัญหาอัตรากําลังทีว่าง โดยสรรหาให้มีผู้มา

ปฏิบัติงานให้เรียบร้อยเสียก่อน

  การขอปรับปรุงส่วนราชการ หรือจัดตงัส่วนราชการขนึใหม่ 

   หากส่วนราชการเดิมทีรับผิดชอบภารกิจในเรืองนัน มีสัดส่วน    

อัตราว่างตามกรอบแผนอัตรากําลังมากกว่า  ร้อยละ 20 ต้อง

ดําเนินการแก้ไขปัญหาอัตรากําลังทีว่าง โดยสรรหาให้มีผู้มา

ปฏิบัติงานให้เรียบร้อยเสียก่อน

151

3. อตัราว่าง

การกาํหนดตําแหน่งรองปลดั/ หัวหน้าส่วนราชการ /หัวหน้าฝ่าย 
(ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ท ีมท 0809.2/ว 89 ลว. 18 ส.ค. 59)

การกาํหนดตําแหน่งรองปลดั/ หัวหน้าส่วนราชการ /หัวหน้าฝ่าย 
(ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ท ีมท 0809.2/ว 89 ลว. 18 ส.ค. 59)

การกาํหนดตําแหน่งหรือการปรับปรุงตําแหน่งสายงานผู้บริหารจของ อบจ.การกาํหนดตําแหน่งหรือการปรับปรุงตําแหน่งสายงานผู้บริหารจของ อบจ.
(ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 79 ลว. พ.ค. 64)

คณะกรรมการประเมนิการกาํหนดตําแหน่งหรือการปรับปรุงตําแหน่ง

(1)  ผู้ทรงคุณวฒิุที ก.จ.จ. คัดเลือก ประธานกรรมการ

(2) ผู้แทนส่วนราชการทีเกยีวข้องที ก.จ.จ. คัดเลือก จํานวน 2 คน กรรมการ    

(3)  ผู้นําชุมชนในเขตจังหวดัที ก.จ.จ. คัดเลือก จํานวน 1 คน กรรมการ

(5)  ท้องถนิจังหวดัหรือผู้ทีท้องถนิจังหวดัมอบหมาย โกรรมการและเลขานุการ

โดยให้ท้องถนิจังหวดัแต่งตงัผู้ช่วยเลขานุการได้จํานวน 1 คน

ให้มีหน้าทดีาํเนินการประเมินตามตัวชีวดั ประมวลผลคะแนน รายงานผลต่ออบจ.เพือเสนอ ก.จ.จ. 

สําหรับตําแหน่งประเภทบริหารท้องถนิ ระดบัสูง และอาํนวยการท้องถนิ ระดบัสูง 

ให้ ก.จ. พจิารณาให้ความเห็นชอบ
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2. ตัวชีวดัค่างาน ...

การกาํหนดตําแหน่งรองปลดั/ หัวหน้าส่วนราชการ /หัวหน้าฝ่าย การกาํหนดตําแหน่งรองปลดั/ หัวหน้าส่วนราชการ /หัวหน้าฝ่าย 
(ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ท ีมท 0809.2/ว 89 ลว. 18 ส.ค. 59)

1. ลกัษณะงาน   (100 คะแนน)

2. การบริหารงาน  การจดัการ  (150 คะแนน)

3. การสือสารและปฏสัิมพนัธ์     (50 คะแนน)

4. การปฏบัิติงานและการตัดสินใจแก้ไขปัญหา (100 คะแนน)

5. ความท้าทายในการคดิหรือความคดิสร้างสรรค์ (100 คะแนน)

6. ขอบเขตผลกระทบของงาน  (100 คะแนน)

รวม   600 คะแนน

1. ลกัษณะงาน   (100 คะแนน)

2. การบริหารงาน  การจดัการ  (150 คะแนน)

3. การสือสารและปฏสัิมพนัธ์     (50 คะแนน)

4. การปฏบัิติงานและการตัดสินใจแก้ไขปัญหา (100 คะแนน)

5. ความท้าทายในการคดิหรือความคดิสร้างสรรค์ (100 คะแนน)

6. ขอบเขตผลกระทบของงาน  (100 คะแนน)

รวม   600 คะแนน

เกณฑ์การกาํหนดระดบัตําแหน่งเกณฑ์การกาํหนดระดบัตําแหน่ง

การกาํหนดตําแหน่งรองปลดั/ หัวหน้าส่วนราชการ /หัวหน้าฝ่าย 
(ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ท ีมท 0809.2/ว 89 ลว. 18 ส.ค. 59)

การกาํหนดตําแหน่งรองปลดั/ หัวหน้าส่วนราชการ /หัวหน้าฝ่าย 
(ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ท ีมท 0809.2/ว 89 ลว. 18 ส.ค. 59)

คะแนนรวม ระดบัตําแหน่ง

ตงัแต่ ร้อยละ 60  ขึนไป ต้น

ตงัแต่ ร้อยละ 70  ขึนไป กลาง

ตงัแต่ ร้อยละ 80  ขึนไป สูง
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