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แนวทางปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุโขทัย  
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  

วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
ในองค์การบริหารส่วนต าบล(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒563  ลงวันที ่16 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(แนบท้ายหนังสือจังหวัดสุโขทัย ที่ สท 0023.2/ว 4512   ลงวันที่ 16 ธันวาคม ๒๕๖๓) 
----------------------------------------- 

   ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไป
เกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล และกิจการอันเกี่ยวกับ 
การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓  ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ก าหนดกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ 
อย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๖3  ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  จึงก าหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
   ๑. ให้องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศก าหนดกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่เป็น
ส่วนราชการที่มีความจ าเป็นในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน 
ส่วนต าบลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการวิธีการบริหาร 
และการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓  ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
ส านัก/กองคลัง  ส านัก/กองช่าง  ส านัก/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ส านัก/กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
ส านัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ส านัก/กองการเจ้าหน้าที่  และหน่วยตรวจสอบภายใน และให้ก าหนด
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนภายในกรอบที่ก าหนดตามประกาศ  
คณะกรรมพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ก าหนดกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกออย่างอ่ืนขององค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๖๓  ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลประเภทสามัญ ให้ก าหนดส่วนราชการหลัก ประกอบด้วย 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ส านัก/กองคลัง  ส านัก/กองช่าง  และหน่วยตรวจสอบภายใน กรณีส่วนราชการหลักอ่ืน
หากยังไม่มีความพร้อมให้ก าหนดเป็นงาน หรือฝ่าย หรือกลุ่มงาน 
  1.๒ องค์การบริหารส่วนต าบลประเภทสามัญ ระดับสูง และองค์การบริหารส่วนต าบลประเภทพิเศษ 
ให้ก าหนดส่วนราชการหลัก ประกอบด้วย ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ส านัก/กองคลัง  ส านัก/กองช่าง  
ส านัก/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ส านัก/กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  ส านัก/กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  ส านัก/กองการเจ้าหน้าที่  และหน่วยตรวจสอบภายใน 
 เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล 
จังหวัดสุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส่วนต าบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2563 
ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563  และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ก าหนดกอง 
ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ 16 ธันวาคม  พ.ศ.2563  
และแนวทางปฏิบัติตามประกาศคณะกรรการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง หลักเกณ์และเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติง านของพนักงานส่วนต าบล และกิจการอันเกี่ยวกับ 
การบริหารงานบุคคลในองค์กรบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕63  ลงวันที่ 16 ธันวาคม พศ. ๒๕๖๓ เมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจาก ก.อบต.จังหวัดแล้ว ถือว่าเป็นการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง ๓ ปี โดยองค์การบริหารส่วนต าบล 
ต้องประกาศการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ไปในคราวเดียวกันด้วย และประกาศโครงสร้างส่วนราชการและอ านาจ
หน้าที่ของส่วนราชการดังกล่าวต่อไป 
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   ๒. การก าหนดส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลประเภทสามัญ ให้ก าหนดส่วนราชการ 
เป็นส านัก/กอง ระดับต้น หรือระดับกลาง โดยให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุโขทัย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนต าบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖3  ลงวันที่ 
16 ธันวาคม พศ. ๒๕๖๓ และประกาคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ก าหนดกอง ส านัก 
หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๖3  ลงวันที่ 16 ธันวาคม พศ. ๒๕๖๓ 
โดยการก าหนดส านัก/กอง  ให้ก าหนดต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น เป็นหัวหน้าส่วนราชการ  ส าหรับส่วนราชการ 
ที่เป็นส านัก/กอง ระดับต้น ให้ก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลในสายงานผู้ปฏิบัติไม่น้อยกว่า จ านวน ๓ อัตรา โดยให้
มีต าแหน่งประเภทวิชาการอย่างน้อย จ านวน 1 อัตรา กรณีจะก าหนดฝ่าย/กลุ่มงาน ในองค์การบริหารส่วนต าบล
ประเภทสามัญ ให้สามารถก าหนดฝ่าย/กลุ่มงาน ได้ ไม่เกินจ านวน ๒ ฝ่าย/กลุ่มงาน หรือ 1 ฝ่าย ๑ กลุ่มงาน ส าหรับ 
การก าหนดฝ่ายให้ก าหนดต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่นเป็นหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงาน...ระดับต้น) กรณีจะก าหนด
เป็นกลุ่มงานจะต้องมีผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษขึ้นไปเป็นหัวหน้ากลุ่มงาน โดยต าแหน่ง
ประเภทวิชาการที่จะก าหนดเป็นหัวหน้ากลุ่มงานนั้นต้องเป็นต าแหน่งที่ สอดคล้องกับภารกิจของกลุ่มงานนั้นด้วย 
ทั้งนี้  ฝ่าย/กลุ่มงานให้ก าหนดต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติไม่น้อยกว่า จ านวน ๒ อัตรา โดยให้มีต าแหน่งประเภทวิชาการ
อย่างน้อยจ านวน ๑ อัตรา 
   3. การก าหนดส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนต าบลประเภทสามัญ ระดับสูง  ให้ก าหนด 
ส่วนราชการเป็นส านัก/กอง ระดับกลาง ให้ก าหนดต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่นเป็นหัวหน้าส่วนราชการ โดยให้
ก าหนดส่วนราชการภายในให้มีฝ่ายหรือกลุ่มงานได้ตามความเหมาะสม แต่ไม่น้อยกว่าจ านวน ๒ ฝ่าย/กลุ่มงาน การก าหนด
ต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย หรือหัวหน้ากลุ่มงาน และต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลในฝ่าย/กลุ่มงาน ให้เป็นไปตามข้อ ๒ 
   ๔. การก าหนดส่วนราชการหลักในครั้งแรก ให้ด าเนินการเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๓  ลงวันที่ 16 ธันวาคม พศ. ๒๕๖๓  และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุโขทัย 
เรื่อง ก าหนดกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 16 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  โดยความห็นชอบของ ก.อบต.จังหวัด และมิต้องประเมินตัวชี้วัด  ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการก าหนดต าแหน่ง
เพ่ิมใหม่หรือการปรับเกลี่ยต าแหน่ง โดยองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถก าหนดต าแหน่งพนักงานจ้างให้สอดคล้อง 
กับภารกิจได้ตามความเหมาะสม  ส าหรับต าแหน่งพนักงานจ้างที่อยู่ในส่วนราชการเดิม หากการตัดโอนภารกิจไปสังกัด 
ส่วนราชการใหม ่ให้สามารถตัดโอนต าแหน่งพนักงานจ้างที่รับผิดชอบภารกิจนั้นไปสังกัดส่วนราชการใหม่ด้วย 
   ทั้งนี้ เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการตามประกาศนี้แล้ว ภายหลังประสงค์จะก าหนด 
ส่วนราชการ หรือฝ่าย หรือกลุ่มงานขึ้นใหม่ จะต้องด าเนินการประเมินตัวชี้วัด ค่างานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเก่ียวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่ง
ขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2563  
ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3 และแนวทางปฏิบัติตามประกาศ ดังกล่าวต่อไป 
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   ๕. ให้องค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่งก าหนดหน่วยตรวจสอบภายในและก าหนดต าแหน่ง 
นักวิชาการตรวจสอบภายในอย่างน้อย จ านวน 1 อัตรา โดยมิต้องประเมินปริมาณงาน หน้าที่ความรับผิดชอหรือตัวชี้วัด
และเสนอให้ ก.อบต จังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
   ๖. องค์การบริหารส่วนต าบลที่ประกาศก าหนดชื่อส่วนราชการ ชื่อส่วน หรือชื่อฝ่ายไม่สอดคล้อง 
กับชื่อส่วนราชการ ชื่อส่วน หรือชื่อฝ่าย/กลุ่มงาน ตามบัญชีโครงสร้างส่วนราชการและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล แนบท้ายประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ก าหนดกอง ส านัก หรือส่วนราชการ
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  ให้องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลสนอเรื่องขอเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ ชื่อส่วน หรือชื่อฝ่าย/กลุ่มงาน ให้สอดคล้องกับชื่อตามบัญชีโครงสร้าง 
ส่วนราชการและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลดังกล่าว โดยความเห็นชอบของ ก.อบต.จังหวัด 
    กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลมีความประสงค์ก าหนดชื่อส่วนราชการ ชื่อส่วน หรือชื่อฝ่ายนอกเหนือ 
จากชื่อตามบัญชีโครงสร้างส่วนราชการและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล แนบท้ายประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ก าหนดกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบล พ.ศ. ๒563  ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  ต้องได้รับความเห็นชอบจาถคณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนต าบล (ก.อบต.) ก่อน 
   ๗. องค์การบริหารส่วนต าบลที่มีการก าหนดส่วนราชการอ่ืนไว้ก่อนและไม่ใช่ส่วนราชการหลัก  
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้าง 
การแบ่งส่วนราชการวิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖3 ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ก าหนดกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของ
องค์การบริหารส่วนต าบล พศ. ๒๕๖๓  ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้ ให้ยังคงก าหนดไว้ต่อไปได้ กรณี 
ชื่อส่วนราชการ ชื่อฝ่าย/กลุ่มงาน หรือชื่องาน ไม่สอดคล้องตามบัญชีโครงสร้างส่วนราชการและอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล แนบท้ายประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ก าหนดกอง ส านัก  
หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลเสนอเรื่องขอเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ ชื่อส่วน หรือชื่อฝ่าย/กลุ่มงาน ให้สอดคล้องกับชื่อตามบัญชี
โครงสร้างส่วนราชการและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลดังกล่าว โดยความเห็นชอบของ ก.อบต.จังหวัด 
   ทั้งนี้ การก าหนดต าแหน่งต่าง ๆ หากจ านวนอัตราก าลังไม่สอดคล้องตามนี้ หากไม่ส่งผลกระทบต่อ 
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลให้พิจารณาก าหนดต าแหน่ง กรอบอัตราก าลังให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัตินี้ 
    ๘. หากองค์การบริหารส่วนต าบลประสงค์จะก าหนดส่วนราชการที่อาจจัดตั้งได้ ต้องก าหนด  
ส่วนราชการหลักให้ครบถ้วนก่อน กรณีมีความจ าเป็นให้ก าหนดเป็นงาน หรือฝ่าย หรือกลุ่มงาน เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับ
ภารกิจ อ านาจหน้าที่นั้น 
   9. การสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร 
  ๙.1 การก าหนดส่วนราชการหรือฝ่าย/กลุ่มงานขึ้นใหม่ตามข้อ ๒ ถือเป็นต าแหน่งว่างใหม่ 
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการสรรหาเองภายในระยะเวลา ๖0 วัน หรือรายงานให้ ก.อบต. ด าเนินการสรรหา 
หากพ้นระยะเวลา ๖๐ วันนับตั้งแต่ประกาศโครงสร้างส่วนราชการหรือก าหนดต าแหน่งใหม่แล้ว ต้องปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง 
การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2561 
ลงวันที่ 2 มกราคม 2562   
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  9.2 กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการปรับปรุงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร (ประเภทอ านวยการ
ท้องถิ่น และประเภทบริหารท้องถิ่น) ให้มีระดับสูงขึ้นในครั้งแรก เมื่อประกาศปรับปรุงแผนอัตราก าลัง ๓ ปีแล้ว 
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการสรรหาด้วยวิธีการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
เมื่อได้รายงานให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) แล้วกรณีหน่วยด าเนินการคัดเลือกยังเป็นอ านาจของ 
ก.อบต. ให้รายงานผ่าน ก.อบต.จังหวัด เพื่อรายงานให้ ก.อบต.ด าเนินการสรรหาต่อไป ซึ่งผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา
ต้องเป็นพนักงานส่วนต าบลเท่านั้น องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถโอนหรือรับโอนได้ 
   เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลมีการปรับปรุงต าแหน่งสายงานผู้บริหารให้มีระดับสูงขึ้น  
โดยในระหว่างการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว ให้ผู้ด ารงต าแหน่งคนเดิมรักษาการในต าแหน่งนั้นไปพลางก่อน 
มีระยะเวลาไม่เกิน 1๕o วัน ทั้งนี้ ในระหว่างรักษาการในต าแหน่งดังกล่าวให้เบิกจ่ายเงินประจ าต าแหน่งในอัตราของ
ต าแหน่งและระดับเดิม หากมีผู้มาด ารงต าแหน่งที่ปรับปรุงดังกล่าว หรือพ้นก าหนดระยะเวลา 1๕0 วัน ให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลโดยความเห็นชอบของ ก.อบต.จังหวัด ย้ายผู้นั้นไปด ารงต า แหน่งที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง หากไม่มีต าแหน่งว่างก็ให้ก าหนดต าแหน่งในสายงานและระดับเดิมรองรับ  
เป็นการเฉพาะรายเป็นการชั่วคราว เมื่อผู้ด ารงต าแหน่งพ้นจากต าแหน่งให้องค์การบริหารส่วนต าบลยุบเลิกต าแหน่งนั้น 
ทั้งนี้ให้มอบหมายงานให้ผู้นั้นปฏิบัติตามความเหมาะสมต่อไป 
  ๙.3 กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารที่ปรับปรุง  
ให้มีระดับสูงขึ้นในครั้งแรก ตามข้อ ๙.๒ แล้ว เมื่อได้ผู้ด ารงต าแหน่งแล้ว ต่อมาต าแหน่งว่างลงให้องค์การบริหารส่วนต าบล
ด าเนินการสรรหาด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งที่เห็นสมควรภายใต้ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกพนักงาน 
ส่วนต าบล ที่ ก.อบต. ก าหนด ต่อไปได ้
   ๑๐. กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลได้แจ้งต าแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างให้ ก.อบต.จังหวัดเพ่ือรายงาน 
ก.อบต. ด าเนิการสรรหา ตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงาน
ส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ให้สงวนต าแหน่งไว้เพ่ือแต่งตั้งจากบัญชี 
การสรรหาของ ก.อบต. กรณีชื่อส่วนราชการหรือชื่อฝ่ายไม่เป็นไปตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่  ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลังหวัดสุโขทัย เรื่อง ก าหนดกอง ส านักหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕63  ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  เมื่อ ก.อบต.จังหวัด มีมติเห็นชอบในการเปลี่ยนชื่อ
ส่วนราชการ ชื่อส่วน หรือชื่อฝ่าย ตามแนวทางปฏิบัติข้อ ๖  ภายหลังด าเนินการแล้วให้องค์กาบริหาส่วนต าบล 
แจ้งการเปลี่ยนชื่อดังกล่าวให้ ก.อบต.จังหวัด เพื่อรายงาน ก.อบต. ด าเนินการต่อไป 
   ๑๑. เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้ขอความเห็นชอบต่อ ก.อบต.จังหวัด ด าเนินการให้เป็นไปตาม
ประกาศณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้าง 
การแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่  16 ธันวาคม พศ. ๒๕๖๓  และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ก าหนดกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  และแนวทางปฏิบัตินี้แล้วถือว่าเป็นการ
ปรับปรุงแผนอัตราก าลัง ๓ ปีโดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง ๓ ปี และประกาศ
โครงสร้างส่วนราชการและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการดังกล่าวต่อไป 
   การก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานในส่วนราชการต่างๆ ที่แตกต่างจากที่ก าหนด 
ท้ายประกาศนี้ ให้สามารถก าหนดและวิเคราะห์ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับส่วนราชการนั้นได้ 
โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.อบต.จังหวัด 
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    ๑๒. ส าหรับส่วนราชการใดจะก าหนดให้มีกลุ่มงานแทนส่วนราชการระดับฝ่าย จะต้องมีข้าราชการ 
ในต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษขึ้นไปเป็นหัวหน้ากลุ่มงาน โดยต าแหน่งประเภทวิชาการที่จะก าหนด
เป็นหัวหน้ากลุ่มงานนั้นต้องเป็นต าแหน่งที่สอดคล้องกับภารกิจของกลุ่มงานนั้นด้วย เช่น กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานต่างๆ 
ให้ก าหนดและแต่งตั้งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษเป็นหัวหน้ากลุ่มงาน หรือกรณีส านักปลัดองค์กรบริหารส่วนต าบล 
กลุ่มงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ก าหนดและแต่งตั้งนักป้องกันและบรรทาสาธารณภัยช านาญการพิ เศษ 
เป็นหัวหน้ากลุ่มงาน หรือกลุ่มงานอ านวยการให้ก าหนดและแต่งตั้งนักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษเป็นหัวหน้ากลุ่มงาน 
เป็นต้น ทั้งนี้ การก าหนดหรือยุบเลิกต าแหน่งที่เป็นส่วนราชการระดับฝ่ายหรือกลุ่มงาน ต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
ก.อบต.จังหวัด 
   13. ให้ยกเลิกเอกสารหมายเลข ๓ ข้อแนะน าการก าหนดเลขที่ต าแหน่งของสายงานต่าง ๆ ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เลขหลักที่ ๔ - ๕ หมายถึง รหัสส านัก/กอง แสดงรหัสส่วนราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0๘๐๙.๕/ว ๕๒ ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
เรื่อง การจัดต าแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทต าแหน่ง (ระบบแท่ง)  และให้ใช้ข้อแนะน าการก าหนด 
เลขที่ต าแหน่งของสายงานต่าง ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนบท้ายหนังสือฉบับนี้แทน 
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ล าดับที ่ ชื่อส่วนราชการ รหัสส านัก/กอง หมายเหตุ 

1 ปลัด/รองปลัด 00  

2 ส านักปลดั 01  

3 ส านักงานเลขานุการ 02 ช่ือต าแหน่ง คือ 
เลขานุการ อบต. 

4 - 03  

5 ส านัก/กองคลัง 04  

6 ส านัก/กองช่าง 05  

7 ส านัก/กองสาธารณสุข 
ส านัก/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

06  

8 ส านัก/กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 07  

9 ส านัก/กองการศึกษา 
ส านัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

08  

10 ส านัก/กองการประปา 09  

11 ส านัก/กองช่างสุขาภิบาล 10  

12 ส านัก/กองสวสัดิกาสังคม 11  

13 หน่วยตรวจสอบภายใน 12  

14 ส านัก/กองการแพทย ์ 13  

15 ส านัก/กองส่งเสรมิการเกษตร 14  

16 ส านัก/กองกิจการพาณิชย ์ 15  

17 ส านัก/กองกิจการขนส่ง 16  

18 ส านัก/กองพัฒนาชนบท 17  

19 - 18  

20 ส านัก/กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 19  

21 ส านัก/กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 20  

22 ส านัก/กองพัสดุและทรัพย์สิน 21  

23 - 22  

24 ส านัก/กองนิติการ 23  

25 ส านัก/กองวิเทศสมัพันธ์ 24  

26 ส านัก/กองเทศกิจ 25  

27 ส านัก/กองผังเมือง 26  

28 ส านัก/กองทะเบียนราษฎรและบตัรประจ าตัวประชาชน 27  

29 ส านัก/กองการท่องเที่ยวและกีฬา 28  

30 ส านัก/กองการเจ้าหน้าที ่ 29  

31 ส านัก/กองสารสนเทศนภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน 30  

 

ข้อแนะน าการก าหนดเลขท่ีต าแหน่งของสายงานต่างๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เลขหลักท่ี 4 - 5 หมายถึง รหัสส านัก/กอง แสดงรหัสส่วนราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 


























































































