
ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏบิตัิการประกาศโครงสรา้งการแบง่ส่วนราชการ  
วิธีการบรหิารและการปฏิบตัิของพนักงานส่วนต าบล  

และกิจการอันเกีย่วกับการบรหิารงานบคุคลในองค์การบรหิารสว่นต าบล 
 

วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชยีงราย 

 
โดย  

กลุ่มงานมาตรฐานการบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิ่น 
ส านักงานสง่เสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดเชียงราย 

 



ส่วนราชการที่มีความจ าเป็นในการบริหารราชการของ อบต. 

1. ส านักปลัด อบต. 
2. กองคลัง 
3. กองช่าง 
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
5. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
6. กองการศึกษา ศาสานาและวัฒนธรรม 
7. กองการเจ้าหน้าที่ 
8. หน่วยตรวจสอบภายใน 



อบต. ประเภทสามัญ 

1. ส านักปลัด อบต. 

2. กองคลัง 

3. กองช่าง 

4. หน่วยตรวจสอบภายใน 

ครั้งแรกให้ อบต. ประกาศก าหนดส่วนราชการหลัก 

โดยก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการหลัก 3 ส่วน 1 หน่วย 



ส าหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ยกเว้น อบต.เมืองพาน), 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ, กองการเจ้าหน้าที่ 

ให้ก าหนดเป็นงาน, ฝ่าย หรือกลุ่มงาน ไว้ท่ีส านักปลัด อบต. 

โดยไม่ต้องประเมินตัวชี้วัด ตัวอย่าง เช่น 

กองสาธารณสุข 
 

หากยังไม่มีความพร้อม 

ไปดูชื่องานในช่องอ านาจหน้าที่ของกองสาธารณสุข หากก าหนดเป็นงาน 
 

ตัวอย่างก าหนดชื่องาน เช่น 

กองการเจ้าหน้าที่ ไปดูชื่อฝ่ายการเจ้าหน้าที่ หากก าหนดเป็นฝ่าย 

ตัวอย่างก าหนดชื่อฝ่าย เช่น 
 



ตัวอย่าง การจัดต้ังฝ่ายของส่วนราชการท่ีมีความจ าเป็นในการบริหารงานราชการของ อบต. (กองการเจ้าหน้าท่ี) ในส านักปลัด อบต. 

ฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตราก าลัง 

หัวหน้าฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตราก าลัง 
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 

เลขที่ต าแหน่ง 12-2-01-2101-002 

 

002 นักบริหารงานทั่วไป คนที่ 2 ใน อบต. 
 

1. นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. 
เลขที่ต าแหน่ง   (ระบ)ุ   .  

 

ประเภทวิชาการ และ 

มีสายงานผู้ปฏิบัติ อย่างน้อย 2 อัตรา (ไม่รวมพนักงานจ้าง) 
 

2. เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. 
เลขที่ต าแหน่ง   (ระบ)ุ   .  

 
3. เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. 

เลขที่ต าแหน่ง   (ระบ)ุ   .  
 

4. ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล  
(พนักงานจ้างตามภารกิจ) 

 

2. นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. 
เลขที่ต าแหน่ง   (ระบ)ุ   .  

 

มีหัวหน้าฝ่าย 1 คน 



หัวหน้ากลุ่มงานบรรจุแต่งตั้งและอัตราก าลัง 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
ไม่ต้องระบุเลขที่ต าแหน่ง (หากไม่มีคนครอง) แต่หากมีคนครองให้ระบุเลขที่ต าแหน่ง นั้น 

มีหัวหน้ากลุ่มงาน 1 คน 
 

รักษาการในต าแหน่ง 
หัวหน้ากลุ่มงานบรรจุแต่งต้ังและอัตราก าลัง 

มีสายงานผู้ปฏิบัติ อย่างน้อย 2 อัตรา (ไม่รวมพนักงานจ้าง) 
 

2. เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. 
เลขที่ต าแหน่ง   (ระบ)ุ   .  

 
3. เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. 

เลขที่ต าแหน่ง   (ระบ)ุ   .  
 

4. ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล  
(พนักงานจ้างตามภารกิจ) 

 

ตัวอย่าง การจัดตั้งกลุ่มงานของส่วนราชการที่มีความจ าเป็นในการบริหารงานราชการของ อบต. (กองการเจ้าหน้าท่ี) ในส านักปลัด อบต. 

1. นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. 
เลขที่ต าแหน่ง   (ระบ)ุ   .  

 



อบต. ใน จังหวัดเชียงราย ทุกแหง่มี กองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 

อบต.เมืองพาน มี กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 

ให้มีต่อไป 

ผังโครงสร้างสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.docx


ส าหรับส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
สามารถก าหนดฝ่าย/กลุ่มงาน ของส านักปลัด อบต.  

 ไม่เกิน 2 ฝ่าย/กลุ่มงาน ในครั้งแรกครั้งนี้ได้ 
โดยไม่ต้องประเมินตัวชี้วัด 

1. ฝ่าย/กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ 
2. ฝ่าย/กลุ่มงานอ านวยการ 
3. ฝ่าย/กลุ่มงานปกครอง 
4. ฝ่าย/กลุ่มงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
5. ฝ่าย/กลุ่มงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6. ฝ่าย/กลุ่มงานนิติการ  
7. ฝ่าย/กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 

 



                                 สรุป อบต.สามัญ  
ห้ามไม่ให้ก าหนดฝ่าย/กลุ่มงาน เกิน 2 ฝ่าย/กลุ่ม หรือ 1 ฝ่าย 1 กลุ่ม
งาน) แม้แต่ในส านักปลัด อบต.ก็ตาม ก่อนที่จะก าหนดฝ่าย/กลุ่มงาน ใน
ส านักปลัด จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่า ควรจะก าหนดฝ่าย/กลุ่มงาน 
ที่สังกัดในส านักปลัด หรือ จะพิจารณาฝ่าย/กลุ่มงาน ของส่วนราชการที่มี
ความจ าเป็น เช่น ฝ่าย/กลุ่มงาน ของกองการเจ้าหน้าที่ , กองสาธารณสุข, 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  



เหตุผลที่สามารถก าหนดฝ่าย/กลุ่มงาน  
ในส านักปลัด อบต. ครั้งแรก  
            โดยไม่ต้องประเมินตัวชี้วัด  
เนื่องจาก ส านักปลัดฯ เป็นส่วนราชการที่ต้อง
รับภาระงานของส่วนราชการอื่นท่ีไม่อาจจัดตั้ง
เป็นส่วนราชการได้  ประกอบกับ ชื่อฝ่าย/กลุ่ม
งาน ในส านักปลัด ก็มีภารกิจของส่วนราชการ
อื่นอยู่ในส านักปลัดด้วย 



ส าหรับ ส่วนราชการอื่น เช่น กองคลัง กองช่าง  
กองการศึกษา (ที่มีอยู่เดิม) ไม่สามารถก าหนดฝ่าย/กลุ่มงาน 
ในการประกาศครั้งแรกนี้ได้  
หากประสงค์จะก าหนด เป็นฝ่าย/กลุ่มงาน จะต้องด าเนินการ
หลังจากการประกาศโครงสร้างครั้งแรกให้เสร็จสิ้นก่อน และ
จะต้องมีการประเมินตัวชี้วัด (น.ส.ส านักงาน ก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว 21 ลงวันที่ 14 ก.พ.2563) 



ส าหรับ หน่วยตรวจสอบภายใน  
ในประกาศครั้งแรกทุกแหง่จะต้องมีหน่วยตรวจสอบภายในและก าหนด

ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. 
เลขที่ต าแหน่ง   (ระบุ)    มาในประกาศครั้งแรกนีด้้วย 



- ก าหนดอ านาจหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของส่วนราชการหลกั 3 ส่วน 1 หน่วย   

  ใหจ้ดัท าร่างประกาศฯ เสนอมาพรอ้มกบัร่างประกาศก าหนดส่วนราชการหลกั 
  (ใชอ้  านาจหนา้ทีต่ามบญัชโีครงสรา้งแนบทา้ย) 

- ก าหนดอ านาจหนา้ทีฯ่ ของกองการศึกษาฯ มาในครัง้นี้ดว้ย 

- ก าหนดอ านาจหนา้ทีฯ่ ของกองสาธารณสุขฯ (ส  าหรบั อบต.เมอืงพาน)  

  มาในครัง้นี้ดว้ย 



เสนอคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (64-66) ของ อบต. 
ควรเสนอ เพราะว่ามีการจัดท าร่างประกาศอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
ใหม่ จึงควรให้คณะจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ของ อบต. ได้รับทราบ
เกี่ยวกับภารกิจแต่ละส่วนราชการที่จะต้องมี 



หากประสงค์จะจัดตั้งส่วนราชการที่มีความจ าเป็นในการบริหารราชการ 
เป็นกอง ระดับต้น เช่น กองสาธารณสุขและและสิ่งแวดล้อม, กอง
ยุทธศาสตร์และงบประมาณ, กองการเจ้าหน้าที่ ให้จัดท าประเมินตัวช้ีวัด
ตามที่ ก.อบต. ก าหนด แต่ต้องหลังจากประกาศโครงสร้างส่วนราชการ
หลักเรียบร้อบแล้ว 



1. มีค่าใช้จ่ายด้านบุคคลในปีงบประมาณที่ผ่านมาและปีที่ขอ เฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 35 

2. ตราข้อบัญญัติ งบลงทุนในปีที่ผ่านมามีสัดส่วนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี+เพิ่มเติม 

3. ผ่านคะแนนตัวชี้วัดด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพ และด้านการพัฒนาองค์กร รวมกันเฉลี่ยไม่น้อยว่าร้อยละ 60  
    และมีคะแนนการประเมินค่างานตั้งแต่ 460 คะแนนข้ึนไป 

ตัวอย่าง การจัดตั้งกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  
           มีผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) 

ประเมินตัวชี้วัด 



อบต. ประเภทสามัญ ที่มีส่วนราชการที่มี ส านักปลัด อบต./กอง ระดับต้น/ระดับกลาง  
ให้ก าหนดฝ่าย/กลุ่มงาน ได้ไม่เกิน 2 ฝ่าย/กลุ่มงาน หรือ 1 ฝ่าย/1 กลุ่มงาน 
ส าหรับต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานต้องเป็นต าแหน่งที่สอดคล้องกับภารกิจของกลุ่มงานนั้นๆ 
ห้ามก าหนดช่ือกลุ่มงาน กับ ฝ่ายซ้ าซ้อนกัน 



ตัวอย่าง  ไม่มีฝ่ายของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

การก าหนดส่วนราชการ 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น 

เลขที่ต าแหน่ง   (ระบุ)   . 

1. นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก. 1 อัตรา 
เลขที่ต าแหน่ง   (ระบ)ุ   .  

 

มีสายงานผู้ปฏิบัติ อย่างน้อย 3 อัตรา 

2. เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง. 2 อัตรา 
เลขที่ต าแหน่ง   (ระบ)ุ   .  

 

3.ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข  
(พนักงานจ้างตามภารกิจ) 

(พนักงานจ้างทั่วไป) 



กองต้น ตัวอย่าง  มีฝ่ายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข 
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข 

นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น 
เลขที่ต าแหน่ง   (002)   . 

1. นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก. 1 อัตรา 
เลขที่ต าแหน่ง   (ระบ)ุ   .  

 

มีสายงานผู้ปฏิบัติ อย่างน้อย 2 อัตรา 

2. เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง. 1 อัตรา 
เลขที่ต าแหน่ง   (ระบ)ุ   .  

 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น 

เลขที่ต าแหน่ง   (ระบุ)   . 



กองต้น ตัวอย่าง  มีหัวหน้ากลุ่มงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น 

เลขที่ต าแหน่ง   (001)   . 

1. นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก. 1 อัตรา 
เลขที่ต าแหน่ง   (ระบ)ุ   .  

 

มีสายงานผู้ปฏิบัติ อย่างน้อย 2 อัตรา 

2. เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง. 1 อัตรา 
เลขที่ต าแหน่ง   (ระบ)ุ   .  

 

กลุ่มงานส่งเสริมสาธารณสุข 
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ต้องก าหนดเลขที่ต าแหน่ง กรณีไม่มีคนครองต าแหน่ง 



ภายหลังประกาศโครงสร้างส่วนราชการหลักครั้งแรก (3 ส่วน 1 หน่วย)  
หากประสงค์จะก าหนดฝ่ายในส่วนราชการหลัก (กองคลัง/กองช่าง/กองการศึกษาฯ)  
จะต้องประเมินตามตัวชี้วัด ดังนี้ 

1. มีค่าใช้จ่ายด้านบุคคลในปีงบประมาณที่ผ่านมาและปีที่ขอ เฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 35 

2. ตราข้อบัญญัติ งบลงทุนในปีที่ผ่านมามีสัดส่วนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าป+ีเพิ่มเติม 

3. ผ่านคะแนนตัวชี้วัดด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพ และด้านการพัฒนาองค์กร รวมกันเฉลี่ยไม่น้อยว่าร้อยละ 60  
    และมีคะแนนการประเมินค่างานตั้งแต่ 460 คะแนนขึ้นไป 

• ฝ่ายใน อบต.สามัญ จะต้องไม่เกิน 2 ฝ่าย/กลุ่ม หรือ 1 ฝ่าย 1 กลุ่มงาน) 
 



* การสรรหาต าแหน่ง สายงายผู้บริหารที่ก าหนดขึ้นใหม่  

1.1 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ.......(นักบริหารงาน...ระดับต้น,ระดับกลาง) 
1.2 ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่าย.......(นักบริหารงาน...ระดับต้น) 
 
ต าแหน่ง 1.1, 1.2 สามารถสรรหาโดยวิธีการรับโอน/โอน  ได้ตามประกาศวิธีการสรรหาของ อบต. (แต่หากพ้นก าหนด 60 วัน สรรหา
อยู่มาด ารงต าแหน่งไม่ได้ต้องร้องขอ ก.กลางสรรหาให้) หากไม่สรรหาเอง สามารถร้องขอให้ ก.กลาง ด าเนินการสรรหาให้ได้  

การสรรหาหัวหน้ากลุ่มงานที่เป็นช านาญการพิเศษ เช่น กลุ่มงานบรรจุต่งตั้งและอัตราก าลัง สังกัด ส านักปลัด อบต . มีหัวหน้ากลุ่มงาน
เป็นต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ไม่มีเลขต าแหน่ง หากมีนักทรัพยากรบุคคลในสังกัดได้รับการเลื่อนเป็นช านาญการ
พิเศษให้แต่งตั้งเป็นหัวหน้ากลุ่มงาน ใช้เลขต าแหน่งเดิมของคนเดิม หรือหากจะมีนักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ จากที่อื่นโอนมา
ด ารงต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานได้ (ก่อนรับโอนให้ก าหนดเลขที่ต าแหน่งการรับโอนจะต้องมีเลขที่ต าแหน่ง/อัตราเงินเดือนของต าแหน่ง
นั้นด้วย และอัตราเงินเดือน เสนอต่อ ก.จังหวัด) ตัวอย่าง กรณี อบต.ก าหนดต าแหน่ง หน. กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้งและอัตราก าลัง ไว้ที่ 
สป. โดยก าหนดนักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษเป็นหัวหน้ากลุ่มงาน และไม่ก าหนดเลขที่ต าแหน่ง หากมีที่อื่น ที่เป็น นักทรัพยากร
บุคคลช านาญการพิเศษ ประสงค์จะโอนมาเป็นหัวหน้ากลุ่มงานอย่างนี้ อบต.จะต้องก าหนดเลขที่ต าแหน่ง 002 และอัตราเงินเดือน
รองรับ ในการรับโอนหัวหน้ากลุ่ม (อบต.มี นักทรัพย์ ปก. 001 อยุ่แล้ว) 



ส าหรับต าแหน่งบริหารที่มีการปรับระดับให้สูงขึ้นครั้งแรกจะต้องสรรหาโดยการ
คัดเลือกอย่างเดียว โดยต้องร้องขอให้ ก.กลาง สรรหาให้วิธีเดียวเท่านั้น  

ตัวอย่าง ผู้อ านวยการกองคลัง ระดับต้น ได้ด าเนินการปรับปรุงเป็น ระดับกลาง  
โดยก าหนดผ่านตัวชี้วัด เกณฑ์ขั้นพื้นฐาน เกณฑ์ปริมาณงาน คุณภาพประเมินค่างาน 
ตามแบบที่ ก.กลางก าหนดมาแล้ว 

ให้คนเดิมรักษาการในต าแหน่งที่ปรับปรุงไม่เกิน 150 วัน และได้รับเงินประจ าต าแหน่งในต าแหน่งเดิม 
หากคนเดิมไม่ได้รับการสรรหาหรือสรรหาไมไ่ด้ ต้องก าหนดต าแหน่งและระดับเดิมรองรับ เช่น 
ปรับปรุง ผอ.กองคลัง เป็นระดับกลาง ให้ ผอ.คลัง ต้นรักษาการ หากสรรหาไม่ได้ ให้ก าหนดต าแหน่ง 
หัวหน้าฝ่าย รองรับคนเดิม (เช่น อบต. ที่เปิดกองกลาง อย่าลืมโอนเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง มา
ตั้งจ่ายในหมวดเงินเดือนด้วย) 



ในการปรับโครงสร้างส่วนราชการหลักครัง้แรกไม่ใหม้ีการก าหนดต าแหน่งใดๆ เพิ่มขึ้นครั้งนี้  
ส่วนราชการเดิมเป็นอย่างไรกใ็ห้เป็นอย่างนั้น 

ตัวอย่าง เช่น 
กองช่างมี ผอ.กองช่าง 1 คน มี นายช่างโยธา 1 คน ก็ต้องประกาศโครงสร้างอย่างนี้ ห้ามก าหนดต าแหน่งอื่นเพิ่มเติม  
แต่หากหลังภายหลังประกาศโครงสร้างเสร็จแล้ว เมื่อพิจารณาตามโครงสร้างใหม่ของ ผอ.กอง ระดับต้น จะต้องมีสายงานผู้ปฏิบัติ
อย่างน้อย 3 คน จึงจะก าหนด   
1. ต าแหน่ง วิศวกรโยธา ปก./ชก.  1 อัตรา 
2. ต าแหน่ง นายช่างโยธา ปง./ชง.  1 อัตรา 
3. ต าแหน่งที่ก าหนดเพิ่มตามข้อ 1,2 ไม่ต้องประเมินตัวชี้วัด ไม่ต้องวิเคราะห์ค่างาน ไม่ต้องส่งเอกสาร 1-6 แต่อย่างใด  
4. ต้องเสนอ ก. จังหวัดเห็นชอบ ตามโครงสร้างนี้   

ผอ.กองช่าง ระดับต้น วิศวกรโยธา ปก./ชก.  1 อัตรา นายช่างโยธา ปง./ชง. (เดิม 1 อัตรา) 

นายช่างโยธา ปง./ชง. (เพิ่มใหม่ 1 อัตรา) 
ต าแหน่งนี้ไม่ต้องประเมินตัวชี้วัด 



แต่หากมีต าแหน่ง ครบตามโครงสร้างแล้ว และประสงค์ จะก าหนดต าแหน่งเพิ่มใหม่อีก จึงต้องวิเคราะห์ค่างาน คุณภาพงานปริมางาน 
เอกสารหมายเลข 1-6 ให้ ก.จังหวัด พิจารณา  เช่น 

ผอ.กองช่าง ระดับต้น 

วิศวกรโยธา ปก./ชก.  1 อัตรา 

สถาปนิก ปก./ชก.  1 อัตรา 

นายช่างโยธา ปง./ชง.  1 อัตรา 

นายช่างโยธา ปง./ชง.  1 อัตรา ก าหนดเพิม่ใหม่ ต าแหน่งจะตอ้ง 
วิเคราะห์ค่างาน คุณภาพงาน
ปริมางาน เอกสารหมายเลข 
1-6 ให้ ก.จังหวัด เห็นชอบ 



ส านักปลัด อบต. แห่งเดียวเท่านั้น ที่สามารถก าหนดฝ่าย/กลุ่มงาน ของส่วนราชกรที่มี
ความจ าเป็นในการบริหารราชการของ อบต.(กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม, กอง
ยุทธศาสตร์และงบประมาณ กองการเจ้าหน้าที่) ในการประกาศโครงสร้างส่วนราชการ
ครั้งแรกนี้ได้ ซึ่งในการก าหนดหัวหน้าฝ่าย และต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติจะต้อง
ค านวณภาระค่าใช้จ่าย ในตาราง ข้อ 9 (ยกเว้นต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานไม่ต้อง
ค านวณค่าใช้จ่าย) ไม่ต้องประเมินตัวชี้วัด (แต่ทั้งนี้ห้ามเกิน 2 ฝ่าย/กลุ่มงาน  
หรือ 1 ฝ่าย 1 กลุ่มงาน) 

ยกเว้น 



ส าหรับภารกิจของส่วนราชการอื่นที่วิเคราะห์ว่าจะต้องมีฝ่ายเพ่ิมขึ้น และเกินจ านวน 2 ฝ่าย 
แล้วห้ามก าหนดฝ่ายที่เกินมาไว้ที่ สป. ตัวอย่าง เช่น 

ส านักปลัด อบต. มี 2 ฝ่าย ได้แก่  
1. ฝ่ายอ านวยการ         
2. ฝ่ายนิติกร 
3. ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ฝ่ายก าหนดขึ้นใหม่(ห้ามก าหนดเพิ่มเด็ดขาด) หากจะก าหนดฝ่ายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย อบต.แห่งนี้จะต้องจัดตั้งส่วนราชการ ที่มีความจ าเป็นในการบริหารงานราชการของ อบต. ให้ครบถ้วน
เสียก่อน(7 ส่วน 1 หน่วย) ได้แก่ ส านักปลัด อบต., กองคลัง, กองช่าง, กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ, กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, กองการเจ้าหน้าที,่ หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

มีอยู่เดิม ให้มีได้ไม่เกิน 2 ฝ่าย 



ส าหรับ อบต. ที่ก าหนดชื่องานของส่วนราชการที่มีความจ าเป็นในการบริหาร
ราชการของ อบต. (7 ส่วน 1 หน่วย) ไว้ในส านักปลัด อบต. ในการประกาศ 
ส่วนราชการหลักครั้งแรกแล้ว  หากภายหลัง ประสงค์จะก าหนดชื่องานเป็นฝ่าย 
จะต้องวิเคราะห์ประเมินค่างานตามตัวชีว้ัด (น.ส.ส านักงาน ก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว 21 ลงวันที่ 14 ก.พ.2563)  แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 2 ฝ่าย/กลุ่มงาน 
หรือ 1 ฝ่าย 1 กลุ่มงาน  



ท่ี ชื่อหัวหน้าฝ่าย(เดิม) ชื่อหัวหน้าฝ่าย(ใหม)่ 

1 กองคลัง 
หัวหน้าฝ่ายการเงิน 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
เลขที่ต าแหน่ง............................ 

กองคลัง 
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
เลขที่ต าแหน่ง............................ 

2 กองช่าง 
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
เลขที่ต าแหน่ง............................ 

กองช่าง 
หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
เลขที่ต าแหน่ง............................ 

ชื่อฝ่ายเดิมไม่ตรงช่ือฝ่ายใหม่ ในโครงสร้างใหม่ 

ในการเสนอประกาศโครงสร้างครั้งแรกนี้ ให้ อบต.ที่มีต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายได้ตรวจสอบรายชื่อฝ่าย/หัวหน้าฝ่าย ว่าเป็นไปตาม
ชื่อฝ่ายในโครงสร้าง (ใบขวาง)หรือ หากตรวจสอบว่าไม่ตรงให้ด าเนินการ เสนอ ก.อบต.จังหวัด แก้ไขชื่อหัวหน้าฝ่าย ดังนี้ 

หมายเหตุ 
1. ห้าม อบต. ยุบเลิกฝ่ายเดิม แล้วเปีดฝ่ายใหม่  
2. หากเป็นต าแหน่งที่ร้องขอ ก.กลาง เมื่อมติ ก.อบต.จังหวัดเห็นชอบให้
เปลี่ยนชื่อฝ่ายแล้ว ให้ อบต.รายงานการเปลี่ยนชื่อหัวหน้าฝ่ายโดยอ้างมติ 
ก.จังหวัด เพื่อจังหวัดจะได้รายงานให้ ก.กลาง แก้ไขชื่อต าแหน่ง ให้ตรงกัน 
3. หากฝ่ายไม่ตรง แต่ อบต.ไม่เปลี่ยน ต้องขอความเห็นชอบ ก.กลาง  
4. ตรวจสอบชื่อกองการศึกษาต้องเป็น “กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม” ผู้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา (นักบริหารงาน
การศึกษา) 
5. ตรวจสอบชื่อ หัวหน้าส านักปลัด อบต. ไม่มีค าว่าหัวหน้าส านักงานปลัด 
อบต. (ไม่มีงาน) ดู ว.52 



• มีกลุ่มงานบรรจุแต่งตั้งและอัตราก าลัง ประสงค์จะเปลี่ยนชื่อกลุ่มงานเป็นฝ่าย บรรจุแต่งตั้ง
และอัตราก าลัง ก็สามารถท าได้ โดยค านวนภาระค่าใช้จ่ายของต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายโดยความ
เห็นชอบของ ก.จังหวัด ไม่ต้องประเมินตัวชี้วัดหลังจากนั้นก็ประกาศปรับปรุงแผนอัตราก าลัง  

ตัวอย่างที่ 1  

• มีฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตราก าลัง ประสงค์จะเปลี่ยนเป็นกลุ่มงานบรรจุแต่งตั้งและอัตราก าลัง
จะต้องเป็นหัวหน้าฝ่ายที่เป็นอัตราว่าง และต าแหน่งนี้จะต้องไม่ร้องขอ ก.กลาง เพราะฉะนั้น
ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายจะถูกยุบและชื่อฝ่าย จะเปลี่ยนเป็นชื่อกลุ่มงาน จะต้องค านวณภาระ
ค่าใช้จ่าย (เพราะกระทบกับค่าใช้จ่าย) และเสนอ ก.จังหวัด ไม่ต้องประเมินตัวชี้วัด หลังจาก
นั้นก็ประกาศปรับปรุงแผนอัตราก าลัง    

ตัวอย่างที่ 2 

• การยุบเลิกฝ่าย ให้ท าหลังจากการประกาศโครงสร้างครั้งแรก เนื่องจากจะต้องมีการแสดง
เหตุผลความจ าเป็น ในการยุบเลิกฝ่าย เสนอ ก.จังหวัด เห็นชอบ 

ตัวอย่างที่ 3 

เปลี่ยนช่ือฝ่าย/ชื่อกลุ่มงาน/ยุบเลิกฝ่าย/กลุ่ม 



อบต.จะต้องท าอะไร/อย่างไร ในการประกาศโครงสร้าง 

1. อบต.ทบทวนโครงสร้างในแผนอัตราก าลัง 3 ปี (64-66) 
1.1 ชื่องาน ชื่อฝ่าย ชื่อส่วนราชการ ให้ตรงกับบัญชีโครงสร้างของ ก.กลาง ตามหนังสือ ส านักงาน ก.อบต.ที่ มท 
0809.2/ว 143 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 หากไม่ถูกต้องเสนอขอ ก.จังหวัดในการประกาศโครงสร้างครั้งแรก 

2. จัดท าร่างประกาศส่วนราชการหลัก (3 ส่วน 1 หน่วย) และเพิ่มเติม กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมกับ
อ านาจหน้าที่ และ กองการศึกษา, กองสาธารณสุข (อบต.เมืองพาน) 
3. จัดท าร่างประกาศปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 – 2566) 
3. จัดท าโครงสร้างส่วนราชการทุกสว่น และหน่วยตรวจสอบภายใน 
4. จัดท าโครงสร้างส่วนราชการที่เป็นส่วนราชการจ าเป็นในการบริหารงานราชการ (ที่ก าหนดไว้ในส านักปลัด อบต.) 
5. จัดท าบัญชีสรุปการก าหนดต าแหน่งเพิ่มใหม่ ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
 

 
 



อบต.จะต้องท าอะไร/อย่างไร ในการประกาศโครงสร้าง  (ต่อ) 

7. จัดท าบัญชีเสนอขอความเห็นชอบเปลี่ยนชื่อหัวหน้าฝ่าย  
8. จัดท าเอกสารในแผนอัตราก าลัง ประกอบด้วย 
      8.1 บัญชีโครงสร้างส่วนราชการ 
 8.2 กรอบอัตราก าลัง (ข้อ 8) ให้เพิ่มต าแหน่งที่ก าหนดในครั้งนี้ (ถ้ามี) 
 8.3 ภาระค่าใช้จ่าย (ข้อ 9) ให้ค านวณ เพิ่มต าแหน่งที่ก าหนดในครั้งนี้ (ถ้ามี) 
 8.4 ผังโครงสร้าง (ข้อ 10) (ถ้ามี) 
 8.4 บัญชีจัดคนลงสู่ต าแหน่งให้เพิ่มต าแหน่งให้เพิ่มต าแหน่ง ที่ก าหนดในครั้งนี้ (ถ้ามี)* 
       * หาก อบต. ใดไม่มีการก าหนดต าแหน่งเพิ่มก็ให้ส่งเหมือนกัน 
9. ให้คณะจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (2564-2566) ของ อบต. ได้พิจารณาให้ความเห็น (จัดท ารายงานการประชุม) 
***10. ส่งเอกสารตามข้อ 2 – 9 ให้จังหวัด ภายในวันที่ 1 เมษายน 2564 (ส าหรับ อบต.ที่เปลี่ยนแปลงฝ่าย/ 
       กลุ่มงานใหม่ เท่านั้น ส าหรับ อบต.ที่ไม่มีเปลี่ยนแปลง ก็ใช้ชุดเดิมที่เคยส่งให้จังหวัดแล้ว) 
11. คณะท างานตรวจสอบ ประมาณวันที่ 5 เมษายน 2564 (เวลา 09.00 น.) 
12. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการปรับปรุงแผนพิจารณาประมาณวันที่ 9 เมษายน 2564 (เวลา 09.00 น.) 

 
 



พนักงานจ้าง 

 
1. การสิ้นสุดสัญญาจ้างของพนักงานจ้าง   = สิ้นสุดตามอายุตัว 60 ปี ไม่ใช่สิ้นสุดตามปีงบประมาณ 
2. ระยะเวลาการประกาศรับสมัครไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ ก่อนวันรับสมัคร 
3. ระยะเวลาการรับสมัคร ไม่น้อยกว่า 7 วันท าการ  
4. คุณลักษณะเฉพาะส าหรับต าแหน่งพนักงานจ้าง  ในการประกาศรับสมัคร (ข้อ 9 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น)  )  
     ให้หมายเหตุกรณีการท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็น........... (พนักงานจ้างของ อปท. มาสมัครได้ แต่เวลาท าสัญญาจ้าง
จะต้องลาออก) 
5. พนักงานจ้างประเภททั่วไป เวลาประกาศรับสมัคร ห้ามก าหนดคุณวุฒิการศึกษา เพราะเป็นต าแหน่งประเภทใช้แรงกาย 
    (ไม่จ าเป็นจะต้องเป็นต าแหน่งคนงานอย่างเดียว  แต่จะมีหลายต าแหน่งท่ีเป็นประเภททั่วไป เช่น พนักงานดับเพลิง, พนักงาน
ขับรถยนต์, พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา, ตกแต่งสวน, คนสวน, ช่างไม้, ช่างปูน, ช่างไฟฟ้า ฯลฯ (อาจจะเป็นต าแหน่งที่
อยู่ใน 18 ภารกิจ) 
6. พนักงานจ้างประเภทตามภารกิจ (ทักษะ) เวลาประกาศรับสมัคร ห้ามก าหนดคุณวุฒิการศึกษา  แต่ต้องก าหนดทักษะ
ประสบการณ์ส าหรับต าแหน่งนั้นๆ ไม่น้อยกว่า  5 ปี  



พนักงานจ้าง 

7. พนักงานจ้างประเภทภารกิจ (ผู้มีทักษะ)  18 ภารกิจ ได้แก่ 
    ตกแต่งสวน  แม่ครัว  ผลิตน้ าประปา  ดับเพลิง  พนักงานวิทย ุ  ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก 
    ช่างปูน   ช่างไม ้  ช่างก่อสร้าง  ช่างเครื่องสูบน้ า  ประจ ารถขยะ  ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา                        
    ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  ขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 
    ให้ก าหนดค่าตอบแทน 9,400 บาท 
8. หากประสงค์จะก าหนดเป็นทักษะ  ที่นอกเหนือจาก 18 ภารกิจ ก็สามารถก าหนดได้ เช่น ช่างไฟฟ้า  ลูกมือช่างแผนที่ภาษี 
     และทะเบียนทรัพย์สิน (ขยายความ)   
9. ตัวอย่าง มีผู้ครองต าแหน่ง คนงาน อปท.มีค าสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับตกแต่งสวน 5 ปี กรณีนี้ไม่สามารถปรับปรุงเป็น
คนสวน ในคราวเดียวกันได้ (เพราะต าแหน่งคนสวน กับ ตกแต่งสวน เป็นการปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมอืนกัน  ซึ่งต าแหน่งคน
สวน เป็นการปฏิบัติหน้าที่ใช้แรงกายทั่วไป รดน้ า พรวนดิน  แต่ต าแหน่ง ตกแต่งสวน เป็นการใช้แรงกายที่มีทักษะในการ
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับตกแต่งสวน  ดังน้ัน อปท.ต้องด าเนินการ ดังน้ี 
 1) อปท.มีหนังสือรับรองประสบการณ์ตกแต่งสวน 5 ปี 
 2) อปท. จะต้องก าหนดต าแหน่ง ตกแต่งสวน (ผู้มีทักษะ)  ไว้ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
 3) ด าเนินการสรรหาบุคคลเข้าสู่ต าแหน่ง (ประกาศรับสมัครเป็นการทั่วไป)  
 4) ค่าตอบแทน 9,400 บาท (ทั้งน้ี ห้ามก าหนดคุณวุฒิการศึกษาไว้ในประกาศรับสมัคร) 



พนักงานจ้าง 

 
10. ตัวอย่าง มีพนักงานประเภททั่วไป ด ารงต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ มาได้ 5 ปี  มีใบอนุญาตขับรถยนต์ตามที่กฎหมาย
ก าหนด หาก อบต. ประสงค์จะปรับปรุงพนักงานจ้างรายดังกล่าวให้เป็นพนักงานจ้างประเภทตามภารกิจ ต าแหน่งพนักงาน 
ขับรถยนต(์ผู้มีทักษะ) อปท.ต้องด าเนินการดังนี ้
 1) ด าเนินการคัดเลือกบุคคลดังกล่าวโดยใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างมาใช้โดยอนุโลม 
     ต้องผ่านการประเมินไม่ต่ ากว่าระดับด ี
 2) อปท. ออกหนังสือการมีประสบการณ์ฯ 5 ปี (หรือมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานอ่ืน, นายจ้าง, หน่วยงานอ่ืนก็ได้) 
 3) บุคคลดังกล่าวมีใบอนุญาตขับรถยนต์ตามท่ีกฎหมายก าหนด (ไม่หมดอายุ) ให้ตรวจสอบถึงใบอนุญาตเดิมด้วย 
 4) ก าหนดให้บุคคลดังกล่าวได้รับ ค่าตอบแทน 9,400 บาท 
 5) ท าสัญญาจ้างใหม่ (เป็นปีปฏิทิน)  1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565  หรือ 1 เมษายน 2564 – 31 
มีนาคม 2567  หรือ 1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2568  หรือ  1 เมษายน  - 30 กันยายน 2565  หรือ 1 
เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2566 ก็ได้ (อธิบายท้าย) 



พนักงานจ้าง 

 
11. หากไม่ก าหนดพนักงานจ้างประเภทท่ัวไปต าแหน่งคนงาน  แต่ อปท. มีลักษณะภารกิจท่ีปฏิบัติในพื้นที่ เช่น การเทปูน, 
การก่อสร้าง  แต่ประสงค์จะประหยัดงบประมาณในการจ้าง ต้องการจ่ายค่าตอบแทนในราคา 9,000 บาทต่อเดือน  ให้ อปท. 
ด าเนินการ ดังน้ี 
 1) สามารถก าหนดต าแหน่ง ช่างปูน, ช่างก่อสร้าง โดยก าหนดค่าตอบแทนในแผนอัตราก าลัง 3 ปี 9,000 บาท 
      โดยความเห็นชอบของ ก.จังหวัด 
 2) ประกาศรับสมัครโดยไม่ต้องระบุคุณวุฒิการศึกษา  ให้ระบุแต่เพียงว่า เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการเทปูน,     
           เป็นอย่างดี (ส าหรับการรับสมัครต าแหน่งช่างปูน)   หรือ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการก่อสร้าง เป็นอย่างดี 
      (ส าหรับการรับสมัครต าแหน่งช่างก่อสร้าง) เป็นต้น 
 3) ไม่ต้องเอาหนังสือรับรองประสบการณ์ 5 ปี แต่อย่างใด 
 4) ก าหนดค่าตอบแทนในประกาศรับสมัคร 9,000 บาท 
 5) การทดสอบสมรรถนะ (ควรทดสอบภาคปฏิบัติ เพราะเป็นลักษณะของการใช้แรงกาย ไม่ควรทดสอบข้อเขียน ภาค ก. 
ภาค ข. เหมือนของพนักงานจ้างผู้มีคุณวุฒิแต่อย่างใด 
 



พนักงานจ้าง 
 
12. ตัวอย่างพนักงานจ้างประเภทตามภารกิจ ผู้มีคุณวุฒิ (ใช้ชื่อต าแหน่งเหมือนของข้าราชการ เพียงแต่เติมค าว่าผู้ช่วยน าหน้า) 
      ประเด็นท่ีพบข้อผิดพลาดเก่ียวกับการประกาศรับสมัคร ได้แก่ 
 1) การก าหนดคุณวุฒิการศึกษา   
     ตัวอย่างที่ 1  ต าแหน่ง ผช.เจ้าพนักงานธุรการ ได้ก าหนดค่าตอบแทนในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ไว้ 9,400 บาท หรือ 
ได้รับการจัดสรรจากกรมในอัตรา 9,400 บาท  อปท.ด าเนินการดังนี ้
  - ประกาศรับสมัครในคุณวุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน เท่านั้น (ห้ามระบุค าว่า ปวช.หรือเทียบเท่าได้ไม่
ต่ ากว่านี้ (ผิด) ดังน้ัน ผู้ท่ีจะมาสมัครจะต้องมีวุฒิ ปวช. เท่านั้น ห้ามน าคุณวุฒิสูงกว่านี้มาสมัคร 
  - ก าหนดค่าตอบแทนในอัตรา 9,400 บาท เท่านั้น  
     ตัวอย่างที่ 2  ต าแหน่ง ผช.เจ้าพนักงานธุรการ ได้ก าหนดค่าตอบแทนในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ไว้ 11,500 บาท  
อปท.ด าเนินการดังนี ้
  - ประกาศรับสมัครโดยก าหนดคุณวุฒิ 3 อย่าง ดังน้ี 
   1. คุณวุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน เท่านั้น (ห้ามระบุค าว่า ปวช.หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้ (ผิด) 
         ระบุค่าตอบแทน 9,400 บาท หรือ 
 
 



พนักงานจ้าง 

 
   2. คุณวุฒิ ปวท. หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน เท่านั้น (ห้ามระบุค าว่า ปวท.หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้ (ผิด) 
         ระบุค่าตอบแทน 10,800 บาท หรือ 
   3. คุณวุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้ (ถูก) 
         ระบุค่าตอบแทน 11,500 บาท 
     ตัวอย่างที่ 3  ต าแหน่ง ผช.เจ้าพนักงานธุรการ ได้ก าหนดค่าตอบแทนในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ไว้ 11,500 บาท  
แต่ อปท. ประสงค์จะประหยัดงบประมาณในการจ้าง ประสงค์จะจ้างในอัตรา 9,400  ให้ อปท. ด าเนินการ ดังน้ี 
  - อปท. จะต้องมีเหตุผลและจะต้องปรากฎไว้ในรายงานการประชุมซึ่งแสดงถึงเหตุผลความจ าเป็น 
  - ประกาศรับสมัครโดยก าหนดคุณวุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน เท่านั้น (ห้ามระบุค าว่า ปวช.หรือ
เทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้(ผิด)   ดังน้ัน ผู้ท่ีจะมาสมัครจะต้องมีวุฒิ ปวช. เท่านั้น ห้ามน าคุณวุฒิสูงกว่านี้มาสมัคร  
  - วุฒิที่เทียบเท่า ปวช. คือ ม. 6 สายอาชีพ (อ.3)  ไม่ใช่ ม.6 สายสามัญ 
             - ระบุค่าตอบแทน 9,400 บาท 
 
 
 
 



พนักงานจ้าง 

 
     ตัวอย่างที่ 4 ต าแหน่ง ผช.นักทรัพยากรบุคคล ได้ก าหนดค่าตอบแทนในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ไว้ 15,000 บาท  
ให้ อปท. ด าเนินการ ดังน้ี 
  - ประกาศรับสมัครโดยก าหนดคุณวุฒิ ปริญญา หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน เท่านั้น (ห้ามระบุค าว่า ปริญญาตรี
หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้ (ผิด)   ดังน้ัน ผู้ที่จะมาสมัครจะต้องมีวุฒิ ปริญญาตรี เท่านั้น ห้ามน าคุณวุฒิปริญญาโท หรือสูง
กว่านี้มาสมัครเด็ดขาด และห้ามประกาศรับสมัครคุณวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาเอกเด็ดขาด 
  - ให้ระบุค่าตอบแทน 15,000 บาท (ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนอัตราก าลัง และข้อบัญญัติฯ) 
 
 
 
 



พนักงานจ้าง 

  

 
การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
จ้าง และ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   
 1. ห้ามแต่งตั้งคนที่ซ้ ากัน คือ ประธานกรรมการแต่ละคณะ  
 2. ส าหรับกรรมการ สามารถซ้ ากันได้ 
 
 
 
 



พนักงานจ้าง 

 
     ตัวอย่างที่ปฏิบัติอยู่ปัจจุบัน แต่เป็นตัวอย่างที่ผิด  ต าแหน่ง ผช.เจ้าพนักงานธุรการ ได้ก าหนดค่าตอบแทนในแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ไว้ 11,500 บาท แต่ อปท. ประสงค์จะประหยัดงบประมาณในการจ้าง ประสงค์จะจ้างในอัตรา 9,400   
   - ประกาศรับสมัครโดยก าหนดคุณวุฒิ 3 อย่าง ดังน้ี 
   1. คุณวุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
   2. คุณวุฒิ ปวท. หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน  
   3. คุณวุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้  
   - แต่ก าหนดค่าตอบแทนเพียง 9,400 บาท 
  เพราะไปขัดกับหลักเกณฑ์การให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิของพนักงานจ้าง 
 

**ต่อไปนี้ ตัวอย่างนี้จะไม่ใช้แล้ว (เว้นแต่ได้ด าเนินการไปแล้วกอ่นการซักซ้อมในวันนี)้ 
 
   
 
 
 
 



การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ครู 5 ปีการศึกษา 

 
ผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัตหินา้ที่ครู 5 ปีการศึกษา (ครูศูนย์เด็ก) 

พนักงานครู สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่มีผู้อ านวยการสถานศึกษา หากประสงค์จะขอมีวิทยฐานะหรือเล่ือนวิทยฐานะตาม
หลักเกณฑ์ใหม่ (ของจังหวัดเชียงรายที่มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป) ให้ด าเนินการดังนี ้

1. อปท. เสนอรายชื่อ ผู้อ านวยการโรงเรียน ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะของผู้ขอรับการประเมินฯ เพื่อมาเป็นผู้
ประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีครู ตลอดท้ัง 5 ปีการศึกษา ต่อ ก.จังหวัด 

2. ผู้อ านวยการโรงเรียน จะสังกัด อปท. หรือ สังกัด สพป. แต่ต้องใกล้เคียงในพื้นที่เดียวกับครูผู้ขอรับการประเมินฯ 
3. ต่อไปนี้ ครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จะขอเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูช านาญการพิเศษ จะไม่มีการเสนอรายชื่อ ผู้อ านวยการ

กองการศึกษาฯ ระดับต้น มาเป็นผู้ประเมินผลงานของครู 5 ปีการศึกษา แต่อย่างใด  เนื่องจาก ระดับต้น เทียบเท่า ซี 6 
หรือ ซี 7 แต่ ช านาญการพิเศษ เทียบเท่า ซี 8 เดิม   

4. เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไปนี้ ให้ครูศูนย์เด็กที่จะมีวิทยฐานะครูช านาญการ หรือ ครูช านาญการพิเศษ ให้เสนอรายชื่อของ
ผู้อ านวยการโรงเรียน สังกัด อปท. หรือ สังกัด สพป. ในพื้นท่ีเดียวกันหรือใกล้เคียงท่ีสุด มาเป็นผู้ประเมินผลงานฯ ต่อ         
ก.จังหวัด เพื่อ ก.จังหวัด จะเป็นผู้แต่งตั้งให้ 

   
 
 
 
 



การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ครู 5 ปีการศึกษา 

 
ผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัตหินา้ที่ครู 5 ปีการศึกษา (ครูศูนย์เด็ก) 

พนักงานครู สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่มีผู้อ านวยการสถานศึกษา (ต่อ)  
5. ประธาน ก.จังหวัด มีประกาศแต่งต้ัง ผู้อ านวยการโรงเรียน เป็นผู้ประเมินผลงานครู 5 ปีการศึกษา ให้แก่ครูศูนย์เด็กฯ 
6. ผู้อ านวยการโรงเรียน เสนอรายชื่อคณะกรรมการกลั่นกรอง อย่างน้อย 3 คน ขึ้นไป (ไม่จ ากัดจ านวนคณะกรรมการ)  
    เพื่อเสนอให้ นายก อปท. ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง โดยใช้ค าสั่งของ อปท. นั้น ๆ  
7. การเสนอผู้ประเมินผลงาน ฯ จะต้องเสนอก่อนต้นปีการศึกษา 
8. การประเมิน ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง  ได้แก ่
 1) เริ่มต้นภาคเรียนแรก ให้มีการประเมิน เพื่อเตรียมพร้อม แต่ไม่มีการให้คะแนนตามตัวชี้วัด 
 2) สิ้นภาคเรียนที่ 2 ให้มีการประเมินตามตัวชี้วัด (แบบ วฐ. 2 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด) 
   
 
 
 
 



การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ครู 5 ปีการศึกษา 
ผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัตหินา้ที่ครู 5 ปีการศึกษา 

พนักงานครู สังกัดโรงเรียน ที่ไม่มีผู้อ านวยการสถานศึกษา หากประสงค์จะขอมวีิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์
ใหม่ (ของจังหวัดเชียงรายที่มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 20 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป) ให้ด าเนินการดังนี ้

1. อปท. เสนอรายชื่อ ผู้อ านวยการโรงเรียน ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะของผู้ขอรับการประเมินฯ เพื่อมาเป็นผู้
ประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ครู ตลอดทั้ง 5 ปีการศึกษา ต่อ ก.จังหวัด 

2. ผู้อ านวยการโรงเรียน จะสังกัด อปท. หรือ สังกัด สพป. แต่ต้องใกล้เคียงในพื้นที่เดียวกับครูผู้ขอรับการประเมินฯ 
3. ก.จังหวัด จะเป็นผู้แต่งตั้งให้ 
4. ประธาน ก.จังหวัด มีประกาศแต่งต้ัง ผู้อ านวยการโรงเรียน เป็นผู้ประเมินผลงานครู 5 ปีการศึกษา ให้แก่ครูศูนย์เด็กฯ 
5. ผู้อ านวยการโรงเรียน เสนอรายชื่อคณะกรรมการกลั่นกรอง อย่างน้อย 3 คน ขึ้นไป (ไม่จ ากัดจ านวนคณะกรรมการ)  
    เพื่อเสนอให้ นายก อปท. ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง โดยใช้ค าสั่งของ อปท. นั้น ๆ  
6. การเสนอผู้ประเมินผลงาน ฯ จะต้องเสนอก่อนต้นปีการศึกษา 
7. การประเมิน ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง  ได้แก ่
 1) เริ่มต้นภาคเรียนแรก ให้มีการประเมิน เพื่อเตรียมพร้อม แต่ไม่มีการให้คะแนนตามตัวชี้วัด 
 2) สิ้นภาคเรียนที่ 2 ให้มีการประเมินตามตัวชี้วัด (แบบ วฐ. 2 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด) 

 
 
   
 
 
 
 



การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ครู 5 ปีการศึกษา 

 
พนักงานครู สังกัดโรงเรียน ที่มีผู้อ านวยการสถานศึกษา หากประสงค์จะขอมวีิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ 
(ของจังหวัดเชียงรายที่มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป) ให้ด าเนินการดังนี ้

1. ผู้อ านวยการโรงเรียน ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะของผู้ขอรับการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินผลงานท่ีเกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่ครู ตลอดทั้ง 5 ปีการศึกษา  (ไม่ต้องเสนอ ก.จังหวัด แต่อย่างใด) 

2. ผู้อ านวยการโรงเรียน จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง โดยใช้ค าสั่งของ ร.ร.นั้น ๆ 
3. คณะกรรมการกลั่นกรองไม่จ ากัดจ านวน แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน จึงจะเป็นคณะกรรมการได้ 

 

   **ส าหรับคณะกรรมการกลั่นกรอง ไม่จ าเป็นที่จะต้องมีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะของผู้ขอ 
     รับการประเมิน  อาจจะสูงกว่าหรือต่ ากวา่ก็ได้  เพราะเป็นผู้ตรวจสอบเอกสารให้ผู้ประเมินฯ  
     ( ผู้ประเมิน คือ ผอ.ร.ร.) เท่านั้น** 
   
   
 
 
 
 


