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3. โครงสร้างส่วนราชการระดับกลาง 
      อบต. ประเภทสามัญ (ปัจจุบันทุก อบต. 
เป็นประเภทสามัญ) สามารถก าหนดฝ่าย/ 
กลุ่มงานได้ ไม่ เกิน  2 ฝ่าย/กลุ่มงาน หรือ 
1 ฝ่าย 1 กลุ่มงาน (ส่วนราชการระดับกลาง
บังคับให้มี 2 ฝ่าย/กลุ่มงานเต็มอัตรา) 
      การก าหนดฝ่าย ให้ก าหนดต าแหน่ ง
ประเภทอ านวยการท้องถิ่นเป็นหัวหน้าฝ่าย 
(นักบริหารงาน ... ระดับต้น) การก าหนดกลุ่ม
งานจะต้องมีผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการพิเศษขึ้นไปเป็นหัวหน้า 
กลุ่ มงาน ทั้ งนี้  ฝ่ าย/กลุ่ มงาน ให้ก าหนด
ต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติไม่น้อยกว่าจ านวน 
2 อัตรา โดยให้มีต าแหน่งประเภทวิชาการ
อย่างน้อย 1 อัตรา 
      3 .1  ต าแหน่ งประเภทวิชาการที่ จะ
ก าหนดเป็นหั วหน้ ากลุ่ มงานนั้ นต้องเป็ น
ต าแหน่งที่สอดคล้องกับภารกิจของกลุ่มงาน 
นั้นด้วย 
      3.2 ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน สามารถ
แต่งตั้งข้าราชการสายงานผู้ปฏิบัติ รักษาการ
ในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานไปก่อนได ้
 
 

  - ตัวอย่าง - 

 
 
 
 
 
จะเห็นว่าการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ
เป็นระดับกลางจะเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่าย
ด้านงานบุคคล และอาจเพิ่มจ านวนคนด้วย 

ซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหาคนล้นงานขึ้นได้ 
ดังนั้นหากจะด าเนินการในเรือ่งดังกล่าวจึง

ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

 

 

 

 

 

การปรับปรุง
โครงสร้าง 
ส่วนราชการ 

   จากระดับต้น เป็นระดับกลาง 

  

“ 



” 

 

 

- ระเบียบที่เกี่ยวข้อง - 

1. ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับ
ต าแหน่ งขององค์ การบริห ารส่ วนต าบล 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 
2562 และแนวทางปฏิบัติแนบท้ายหนังสือ
ส านักงาน ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 21 ลง
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 

2. ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการ
บริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ต าบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2563 ลงวันที่  19 สิงหาคม 2563 
และแนวทางปฏิบัติแนบท้ายหนังสือส านักงาน 
ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 143 ลงวันที่ 30 
ตุลาคม 2563 

 

 

 

  1. เสนอขอปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ
จากระดับต้นเป็นระดับกลางต่อ ก.อบต.
จังหวัด 
      โดย อบต. ต้องแต่งตั้ งคณะกรรมการ
ประเมินการก าหนดหรือปรับปรุงโครงสร้าง
ส่ วน ราชการตามที่  ก .อบ ต .ก าห นด  ซึ่ ง
คณ ะกรรมการมี หน้ าที่ ป ระ เมิ น ตั ว ชี้ วั ด        
1. ด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพ ด้านการ
พัฒนาองค์กร (คะแนนเต็ม 70 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 100) และ 2. การประเมิน 
ค่างาน (คะแนนเต็ม 1,000 คะแนน) โดยที่
ส่วนราชการระดับกลาง ต้องผ่านคะแนน
ประเมินด้านปริมาณงานฯ รวมกันเฉลี่ยไม่น้อย
กว่าร้อยละ 65 และมีคะแนนการประเมิน 
ค่างานไม่น้อยกว่า 600 คะแนน 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. เงื่อนไขในการปรับปรุงโครงสร้าง 
      2 .1  ต้ อ งมี ภ าระค่ า ใช้ จ่ ายด้ านการ
บ ริ ห า ร งาน บุ ค ค ล ต าม ม าต ร า  3 5  ใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมาและปีที่ขอก าหนด
ต าแหน่งรวมกันเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 35 ซึ่งปีที่
ขอก าหนดต าแหน่งนั้น ให้รวมภาระค่าใช้จ่ายที่
เพ่ิมขึ้นจากการปรับปรุงต าแหน่งหรือการ
ก าหนดต าแหน่ งเพ่ิ ม เพ่ื อ ให้ ถู กต้ อ งตาม
โครงสร้างส่วนราชการด้วย 
      2.2 ต้องตราข้อบัญญัติเพ่ือการลงทุนฯ 
ในปีงบประมาณที่ผ่านมามีสัดส่วนไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
และฉบับเพ่ิมเติม (งบเพ่ือการลงทุนให้ดูนิยาม
จ าก ห นั งสื อ ส านั ก งาน  ก .อ บ ต . ที่  ม ท 
0809 .2 /ว074 ลงวันที่  30  ธันวาคม 
2563) 
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