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คู่มือการจัดท าหรือการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2563) 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

  ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก ำหนดให้ “แผนอัตรำก ำลัง 3 ปี” เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรตรวจสอบ
กำรใช้ต ำแหน่งขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และเมืองพัทยำ ให้เป็นไป   
อย่ำงคุ้มค่ำ มีประสิทธิภำพ ตลอดจนเพ่ือควบคุมภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลไม่ให้เกินกว่ำ          
ร้อยละ 40 ของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีตำมมำตรำ 35 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคล      
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
  ในแผนอัตรำก ำลังก ำหนดให้แสดงข้อมูลอัตรำก ำลังทั้งข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นและพนักงำน
จ้ำงให้อยู่ในฉบับเดียวกัน ซึ่งได้แก่ ข้อมูลต ำแหน่งและอัตรำของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พนักงำนส่วนท้องถิ่น 
ข้ำรำชกำรถ่ำยโอน ข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงทุกประเภท ทั้งที่ตั้งจ่ำย  
จำกหมวดเงินเดือน ค่ำจ้ำงของท้องถิ่นและที่ตั้งจ่ำยจำกกำรได้รับจัดสรรเงินเดือน ค่ำจ้ำงจำกเงินอุดหนุน
รัฐบำล เพ่ือให้กำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี ประจ ำปีงบประมำณ 2561 – 2563 เป็นไปอย่ำงถูกต้อง       
จึงก ำหนดแนวทำงด ำเนินกำรซึ่งมีสำระส ำคัญ ดังนี้ 

    1. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      ให้นำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี 
ประกอบด้วย 

      -  นำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นประธำนกรรมกำร 
      -  ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมกำร 
      -  หัวหน้ำส่วนรำชกำร    เป็นกรรมกำร 
      -  ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นที่ ได้รับมอบหมำยหนึ่งคนเป็นกรรมกำรและ

เลขำนุกำร 
ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรที่รับผิดชอบกำรบริหำรงำนบุคคล   

เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร  
ทั้งนี้ กำรออกค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี ให้ระบุชื่อและต ำแหน่ง       

หรือระบุเฉพำะต ำแหน่งก็ได้ 
 

2. บทวิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจ 
    ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวิเครำะห์อ ำนำจหน้ำที่และก ำหนดภำรกิจตำมยุทธศำสตร์     

กำรพัฒนำ แผนพัฒนำในช่วงระยะ 3 ปี ข้ำงหน้ำ ตำมกฎหมำยจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท 
พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจน
กฎหมำยอ่ืนให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (2560 – 2579) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ แผนพัฒนำจังหวัด แผนพัฒนำอ ำเภอ แผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบำยของรัฐบำล 
นโยบำยของผู้บริหำรท้องถิ่นและสภำพปัญหำภำยในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น โดยแบ่งออกเป็น
ด้ำนๆ ตำมควำมเหมำะสม เช่น ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม ด้ำนกำรเมือง ด้ำนกำรบริหำร   
ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพ่ือให้ทรำบว่ำในแต่ละส่วนรำชกำรมีภำรกิจอะไรที่จะต้ อง
ด ำเนินกำรในช่วงระยะเวลำ 3 ปี ข้ำงหน้ำ และอยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยก ำหนดหรือตำมนโยบำยหรือไม่ 

 

/ ทั้งนี้ ให้วิเครำะห์... 
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   ทั้งนี้ ให้วิเครำะห์ศักยภำพเพ่ือประเมินถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และภัยคุกคำม รวมถึง
แนวทำงในกำรเข้ำไปแก้ไขปัญหำหรือด ำเนินกำรพัฒนำท้องถิ่นให้สอดคล้องกับหลักกำร  SWOT เพ่ือให้         
กำรด ำเนินกำรเกิดประโยชน์สูงสุดและอยู่ภำยใต้อ ำนำจหน้ำที่ตำมที่กฎหมำย ระเบี ยบ หนังสือสั่งกำร          
ที่เก่ียวข้องได้ก ำหนดไว้ 

3. บทวิเคราะห์ประเมินความต้องการก าลังคน 
    ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิเครำะห์ว่ำในกำรด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่และภำรกิจ    

ที่ได้ก ำหนดในยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องจะต้องก ำหนดต ำแหน่งข้ำรำชกำรหรือพนักงำน    
ส่วนท้องถิ่น ข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงในต ำแหน่งใด และจ ำนวนเท่ำใด      
จึงจะท ำให้กำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบนั้นเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล 

    ส ำหรับควำมต้องกำรก ำลังคนนั้น ให้พิจำรณำจำกภำรกิจ ปริมำณงำนที่มีอยู่ในปัจจุบัน     
และคำดคะเนว่ำจะมีภำรกิจใดเพ่ิมขึ้นในช่วงระยะเวลำ 3 ปี ข้ำงหน้ำ โดยพิจำรณำจำกแผนพัฒนำเศรษฐกิจ    
และสังคมแห่งชำติ แผนพัฒนำจังหวัด แผนพัฒนำอ ำเภอ แผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น นโยบำย
ทีส่ ำคัญของรัฐบำลและนโยบำยผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนสภำพปัญหำภำยในเขตพ้ืนที่ 

     ทั้งนี้ ให้มีกำรเก็บสถิติปริมำณงำนที่เกิดขึ้นของแต่ละส่วนรำชกำร โดยอำจอ้ำงอิงข้อมูล    
จำกผลกำรด ำเนินกำรประจ ำปีที่รำยงำนต่อสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ชัดเจน      
เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำว่ำแต่ละส่วนรำชกำรจ ำเป็นต้องใช้อัตรำก ำลังที่เป็นข้ำรำชกำร พนักงำนจ้ำง        
รวมทั้งสิ้นเป็นจ ำนวนเท่ำใดแล้วจ ำแนกเป็นประเภทต ำแหน่งและระดับให้เหมำะสมกับปริมำณงำนและคุณภำพ
งำนนั้นต่อไป ให้ด ำเนินกำรรวบรวมปริมำณงำนที่เกิดขึ้นกับเวลำที่ใช้ไปทั้งหมด เปรียบเทียบกับเวลำที่บุคคล
นั้นจะต้องใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ใน  1 ปี กล่ำวคือ ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำงประจ ำ และ
พนักงำนจ้ำง มีเวลำปฏิบัติรำชกำรคิดเป็น 82,800 นำทีต่อปีเทียบกับเวลำทั้งหมดที่ต้องปฏิบัติงำนนั้นให้ส ำเร็จ 
กรณีมีเศษเกินก่ึงหนึ่งให้ปัดขึ้นเป็นจ ำนวนเต็มได้ 

     กำรประเมินควำมต้องกำรก ำลังคนนั้น ให้ส ำรวจจ ำนวนอัตรำก ำลังของข้ำรำชกำรหรือ
พนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงที่มีอยู่ในปัจจุบันและก ำลังคนที่ต้องกำรเพ่ิมหรือ
อัตรำก ำลังที่คำดว่ำจะสูญเสีย เนื่องจำกกำรเกษียณอำยุรำชกำรหรือครบก ำหนดสัญญำจ้ำงในแต่ละปี 

     ทั้งนี้ เพ่ือให้กำรค ำนวณกรอบอัตรำก ำลังเป็นไปอย่ำงรอบคอบ ขอให้องค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) มีกำรเปรียบเทียบอัตรำก ำลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม/ขนำดเดียวกันว่ำมีจ ำนวนใกล้เคียง
หรือแตกต่ำงกันประกำรใด ส ำหรับในกรณีพบว่ำกำรก ำหนดจ ำนวนอัตรำก ำลังมีควำมแตกต่ำงกัน           
อย่ำงมีนัยส ำคัญ ก็ให้ทบทวนเหตุผลควำมจ ำเป็นในกำรก ำหนดต ำแหน่งนั้นอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือมิให้เกิด           
ภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลที่สูงหรือเกินควำมจ ำเป็น กำรก ำหนดต ำแหน่งเพ่ิมใหม่ขอให้พิจำรณำ
เกลี่ยอัตรำก ำลังที่ว่ำงเป็นอันดับแรก 

4. บทวิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน 
    ให้มีกำรส ำรวจและประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถของก ำลังคนที่มีอยู่เพ่ือใช้เป็นข้อมูล        

ในกำรวำงแผนพัฒนำบุคลำกรหรือฝึกอบรมก ำลังคนให้เหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและพัฒนำบุคลำกร    
ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถอันเป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ เพ่ือให้กำรใช้อัตรำก ำลังของข้ำรำชกำรหรือพนักงำน          
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงเกิดประโยชน์สูงสุด 

/5. กำรก ำหนด… 
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5. การก าหนดต าแหน่งในแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
    ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ำผลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ข้ำงต้นมำจัดท ำกรอบ

อัตรำก ำลัง โดยแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2563) ก ำหนดให้น ำข้อมูลข้ำรำชกำร
หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น ข้ำรำชกำรถ่ำยโอน ข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ และ
พนักงำนจ้ำง รวมไว้ในแผนอัตรำก ำลังฉบับนี้ โดยแยกข้อมูลเป็นแต่ละส่วนรำชกำรและเรียงตำมล ำดับ       
รหัสส่วนรำชกำร ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 52 ลงวันที่    
13 พฤศจิกำยน ๒๕๕8 เรื่อง กำรจัดต ำแหน่งข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นเข้ำสู่ประเภทต ำแหน่ง 

(ระบบแท่ง) ตำมตัวอย่ำงท่ีก ำหนด ดังนี้ 
 1) ก ำหนดโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรและระดับต ำแหน่ง ตำมประกำศ ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้ำงส่วนรำชกำรและระดับต ำแหน่งขององค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 28 ธันวำคม 2558 
 2) ก ำหนดต ำแหน่งในส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ตำมโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรตำม 1)                
โดยพิจำรณำว่ำ ควรก ำหนดต ำแหน่งประเภทใด สำยงำนใด ระดับใด จ ำนวนเท่ำใด (ข้ำรำชกำรหรือพนักงำน
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง) จึงจะเหมำะสมกับภำรกิจ อ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบลักษณะ
งำนและปริมำณงำนในส่วนรำชกำรนั้น 
 3) ต ำแหน่งข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นที่ก ำหนดในส่วนรำชกำร ตำม 2)      
ต้องเป็นต ำแหน่งสำยงำนที่คณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น (ก.กลำง) ได้จัดท ำ
มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งแล้วตำมประกำศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรจัดท ำ
มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2558 
(จ ำนวน 99 สำยงำน) กรณีกำรก ำหนดต ำแหน่งในสำยงำนใหม่ที่ยังไม่ได้จัดท ำมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งของ
ต ำแหน่งสำยงำนนั้นให้ ก.จังหวัด เสนอให้ ก.กลำง พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบและจัดท ำมำตรฐำนก ำหนด
ต ำแหน่งก่อน  

3.1) ต ำแหน่งสำยงำนผู้ปฎิบัติ ได้แก่ ต ำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชำกำร   
ให้ก ำหนดต ำแหน่งเป็นระดับขยำยในต ำแหน่งแรกบรรจุและเหนือขึ้นไปอีก  1 ระดับ  โดยไม่ต้องขอควำม
เห็นชอบคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นเพ่ือปรับปรุงต ำแหน่ง ส ำหรับระดับต ำแหน่ง
นอกเหนือจำกที่ก ำหนดนี้จะต้องยื่นเรื่องเพ่ือขอควำมเห็นชอบปรับปรุงต ำแหน่งก่อน ดังนี้ 
          3.1.1 ต ำแหน่งประเภททั่วไป ให้ก ำหนดต ำแหน่งในระดับปฏิบัติงำน  (ปง.)/
ช ำนำญงำน  (ชง.) โดยอำจใช้ตัวย่อตำมที่ก ำหนด เช่น เจ้ำพนักงำนธุรกำร (ปง./ชง.) ส ำหรับระดับอำวุโส (อส.) 
ให้เสนอขอปรับปรุงต ำแหน่งก่อนตำมเงื่อนไขที่ก ำหนด 
          3.1.2 ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ให้ก ำหนดต ำแหน่งในระดับปฏิบัติกำร 
(ปก.)/ช ำนำญกำร (ชก.) โดยอำจใช้ตัวย่อตำมที่ก ำหนด เช่น นักทรัพยำกรบุคคล  (ปก./ชก.) ส ำหรับระดับ
ช ำนำญกำรพิเศษ (ชพ.) และระดับเชี่ยวชำญ (ชช.) ให้เสนอขอปรับปรุงต ำแหน่งก่อนตำมเงื่อนไขที่ก ำหนด 
   3.2) ต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำร ได้แก่ ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรท้องถิ่นและ
ประเภทบริหำรท้องถิ่นให้ก ำหนดระดับเพียงระดับเดียว โดยอำจปรับเป็นระดับสูงขึ้นตำมกรอบโครงสร้ำง    
ส่วนรำชกำรที่ก ำหนดได้ก็ต่อเมื่อได้รับควำมเห็นชอบกำรปรับปรุงต ำแหน่งตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดแล้วเท่ำนั้น 
 

/3.3) กรณีลูกจ้ำงประจ ำ… 
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    3.3) กรณีลูกจ้ำงประจ ำที่มีลักษณะงำนเหมือนกับข้ำรำชกำรหรือพนักงำน       
ส่วนท้องถิ่นให้ก ำหนดชื่อต ำแหน่งให้สอดคล้องกับสำยงำนของข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง 
ตำมประกำศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรจัดท ำมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง
ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2558 ด้วย 
                   3.4) กรณีพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจที่เป็นต ำแหน่งว่ำงในแผนอัตรำก ำลัง  3  ปี      
และมีลักษณะหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเช่นเดียวกับข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น ให้ปรับปรุงชื่อต ำแหน่ง
ให้สอดคล้องกับสำยงำนของข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง ตำมประกำศ  ก.จ. ก.ท. และ     
ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรจัดท ำมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2558 ด้วย  
   3.5) ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและพนักงำนจ้ำง        
ที่ได้รับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลให้ก ำหนดต ำแหน่งตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งของข้ำรำชกำรหรือพนักงำนครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมควำมต้องกำรอัตรำก ำลังไว้ในแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี เพื่อใช้เป็นข้อมูล       
ในกำรขอรับจัดสรรอัตรำก ำลังจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้หมำยเหตุในรำยกำรว่ำ       
“การสรรหาต าแหน่งดังกล่าวให้กระท าได้ก็ต่อเม่ือได้รับแจ้งอนุมัติจัดสรรอัตราก าลังจากกรมส่งเสริม     
การปกครองท้องถิ่นแล้ว” โดยให้ถือปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ำรำชกำรหรือพนักงำนครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำส่วนท้องถิ่นและหนังสือสั่งกำร   ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
  3.5.1) หนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท.  และ ก.อบต.  ที่ มท  0809.2/  ว  2     
ลงวันที่ 20 มกรำคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรก ำหนดจ ำนวนต ำแหน่งข้ำรำชกำรหรือพนักงำนครู        
ส่วนท้องถิ่นและบุคลำกรสนับสนุนกำรสอนที่สังกัดสถำนศึกษำ  
           3.5.2) หนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 29     
ลงวันที่ 24 สิงหำคม 2558 เรื่อง กำรก ำหนดจ ำนวนต ำแหน่งข้ำรำชกำรหรือพนักงำนครูส่วนท้องถิ่น         
ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
           3.5.3) หนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ 

ว 2 ลงวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2559 เรื่อง กำรก ำหนดมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรก ำหนดจ ำนวนต ำแหน่ง
ศึกษำนิเทศก์ในองค์กรปกครองส่วนจังหวัด เทศบำล และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
           3.5.4) หนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท.  และ ก.อบต.  ที่  มท  0809.2/  ว  7      
ลงวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2559 เรื่อง กำรก ำหนดสำยงำน ต ำแหน่ง และระดับต ำแหน่งข้ำรำชกำรหรือ   
พนักงำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท้องถิ่น 
 4) กำรก ำหนดต ำแหน่งตำมแผนอัตรำก ำลังให้แสดงกรอบอัตรำก ำลังของข้ำรำชกำรหรือ
พนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง ประจ ำปี 2560 ที่มีอยู่เดิมทั้งหมด โดยระบุกำรก ำหนด
ต ำแหน่งและจ ำนวนต ำแหน่งที่จะก ำหนดขึ้นใหม่ของปีที่หนึ่ง (2561) ปีที่สอง (2562) และปีที่สำม (2563) 
ภำยใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น  (ก.กลำง) ก ำหนด     
โดยพิจำรณำควำมเหมำะสมควำมจ ำเป็นตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ควำมยำก คุณภำพของงำน และปริมำณงำน 
ทั้งนี้ ให้ค ำนึงถึงประเภทต ำแหน่งและสำยงำนตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นล ำดับแรก 
เพรำะหำกขอก ำหนดต ำแหน่งเป็นกรณีพิเศษอำจมีผลกระทบต่อเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำของบุคคลนั้น          
ในกำรเลื่อนระดับหรือเปลี่ยนสำยงำนได ้
 

/ ทั้งนี้ ก่อนขออนุมัติ… 
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 ทั้งนี้  ก่อนขออนุมัติก ำหนดต ำแหน่งขึ้นใหม่ให้พิจำรณำด ำเนินกำรกับต ำแหน่งที่ว่ำงและ          
มีควำมจ ำเป็นน้อยก่อน โดยกำรตัดโอนต ำแหน่งหรือกำรปรับปรุงและตัดโอน (เกลี่ยต ำแหน่ง) ไปไว้ในงำน         
ที่มีควำมส ำคัญและจ ำเป็นเร่งด่วนมำกกว่ำ 

6. การก าหนดเลขท่ีต าแหน่งและเลขท่ีส่วนราชการ 
             กำรก ำหนดเลขท่ีต ำแหน่งและเลขที่ส่วนรำชกำรในแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี ให้ถือปฏิบัติตำม
หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 52 ลงวันที่ 13 พฤศจิกำยน ๒๕๕8 
เรื่อง กำรจัดต ำแหน่งข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นเข้ำสู่ประเภทต ำแหน่ง (ระบบแท่ง)     

7. ประมาณการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่น 
         กำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลในแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี นั้น เพ่ือให้
แผนอัตรำก ำลัง 3 ปี เป็นเครื่องมือกำรควบคุมภำระค่ำใช้จ่ำยได้อย่ำงสอดคล้องกับข้อเท็จจริง จึงให้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับเงินเดือน ค่ำจ้ำง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ดังนี้ 
 7.1 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มำตรำ 35 
บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะก ำหนดภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนเงินเดือน ค่ำจ้ำง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เกินกว่ำร้อยละ 40 ของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีไม่ได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมกำร
ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นจึงต้องใช้แผนอัตรำก ำลังเป็นเครื่องมือควบคุมภำระค่ำใช้จ่ำยมิให้เกินกว่ำ
กฎหมำยก ำหนด 
 7.2 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวิเครำะห์ภำระค่ำใช้จ่ำยที่เป็นเงินเดือน ค่ำจ้ำง 
ค่ำตอบแทน สิทธิสวัสดิกำรต่ำงๆ และกรอกข้อมูลลงในแบบกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับเงินเดือน 
ค่ำจ้ำง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนและต้องแสดงบัญชีกำรจัดคนลงสู่ต ำแหน่งในแต่ละส่วนรำชกำรด้วย  
 7.3 กำรประมำณกำรเงินเดือน ให้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
       7.3.1 ต ำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชำกำรที่ก ำหนดให้เป็นต ำแหน่งระดับ
ขยำย ให้ค ำนวณตำมอัตรำเงินเดือนของผู้ครองต ำแหน่ง ส ำหรับกรณีต ำแหน่งว่ำง ที่ขอก ำหนดขึ้นใหม่หรือที่ว่ำง
ในรอบปีงบประมำณใหม่ให้ค ำนวณโดยประมำณกำรในอัตรำขั้นต่ ำของต ำแหน่งแรกบรรจุกับอัตรำขั้นสูงของ
ต ำแหน่งที่เหนือข้ึนไปอีกหนึ่งระดับรวมกันหำรสองและคูณด้วย 12 เดือน ตำมอัตรำบัญชีเงินเดือนในระบบแท่ง 
(บัญชี 5) ตำมประกำศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำย
เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ลงวันที่ 28 มกรำคม 2559 
       7.3.2 ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรท้องถิ่นและประเภทบริหำรท้องถิ่นที่เป็น
ต ำแหน่งว่ำงที่ขอก ำหนดขึ้นใหม่ หรือที่ว่ำงในรอบปีงบประมำณใหม่ ให้ค ำนวณอัตรำเงินเดือนโดยใช้อัตรำ    
ขั้นต่ ำกับอัตรำขั้นสูงของระดับต ำแหน่งนั้นรวมกันหำรสอง เมื่อได้อัตรำเงินเดือนที่เป็นค่ำกลำงนั้นแล้วให้รวม
กับเงินประจ ำต ำแหน่ง เงินเพ่ิม หรือเงินค่ำตอบแทนอ่ืน (ถ้ำมี) คูณด้วย 12 เดือน ตำมอัตรำบัญชีเงินเดือน   
ในระบบแท่ง (บัญชี 5) ตำมประกำศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับอัตรำเงินเดือนและ
วิธีกำรจ่ำยเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ลงวันที่ 28 มกรำคม 2559 และอัตรำเงินประจ ำต ำแหน่ง 
ในระบบแท่ง ตำมประกำศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำร 
จ่ำยเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ลงวันที่ 7 มีนำคม 2559 
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       7.3.3 ต ำแหน่งศึกษำนิเทศกท์ีเ่ป็นต ำแหน่งว่ำงที่ขอก ำหนดขึ้นใหม่ หรือที่ว่ำงในรอบ
ปีงบประมำณใหม่ ให้ค ำนวณอัตรำเงินเดือนโดยใช้อัตรำขั้นต่ ำสุดของอันดับ คศ. 1 กับอัตรำขั้นสูงของอันดับ 
คศ. 2 รวมกันหำรสองและคูณด้วย  12 เดือน ตำมอัตรำบัญชีเงินเดือนแนบท้ำยพระรำชบัญญัติเงินเดือน      
เงินวิทยฐำนะ และเงินประจ ำต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558     
ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 25 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2558 เรื่อง 
กำรปรับอัตรำเงินเดือนส ำหรับข้ำรำชกำรหรือพนักงำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท้องถิ่นที่มีใ บอนุญำต
ประกอบวิชำชีพ     
      7.4 กำรประมำณกำรค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ  ให้ค ำนวณตำมอัตรำเงินเดือนของผู้ครอง
ต ำแหน่ง โดยใช้ข้อมูลบัญชีอัตรำค่ำจ้ำงของลูกจ้ำงประจ ำ ตำมหนังสือส ำนักงำน ก .จ. ก.ท. และ ก.อบต.      
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 5426 ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2557 เรื่อง ประกำศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
เรื่อง ก ำหนดอัตรำค่ำจ้ำงและกำรให้ลูกจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่ำจ้ำง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2557   
           7.5 กรณีต ำแหน่งพนักงำนจ้ำงในแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี เป็นต ำแหน่งว่ำงและได้ปรับปรุง
ชื่อต ำแหน่งสอดคล้องกับสำยงำนของข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นแล้ว ให้ประมำณกำรภำระค่ำใช้จ่ำย
โดยใช้ฐำนอัตรำเงินเดือนตำมคุณวุฒิที่ใช้ในกำรบรรจุแต่งตั้ง เช่น เมื่อปรับปรุงชื่อต ำแหน่งพนักงำนจ้ำง        
ตำมภำรกิจ ต ำแหน่งผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร เป็นผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร ให้ค ำนวณอัตรำค่ำตอบแทน         
ในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยกำรค ำนวณอัตรำค่ำจ้ำงของพนักงำนจ้ำงให้ใช้ข้อมูลบัญชี  
อัตรำค่ำจ้ำงของพนักงำนจ้ำง ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 36     
ลงวันที่ 26 สิงหำคม 2558 เรื่อง ประกำศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง   

    7.6 ข้ำรำชกำรถ่ำยโอน ลูกจ้ำงประจ ำถ่ำยโอน ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและพนักงำนจ้ำงที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นเงินเดือน ค่ำจ้ำง ให้ระบุข้อมูลในแผนอัตรำก ำลัง
ให้ครบถ้วน แต่ไม่ต้องน ำรำยจ่ำยนั้นมำค ำนวณเป็นภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลตำมมำตรำ 35 
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
น ำเงินรำยได้มำจ่ำยเป็นเงินเดือน ค่ำจ้ำงเกินกว่ำอัตรำที่ได้รับจัดสรร ให้น ำเงินส่วนที่จ่ำยเกินนั้นมำค ำนวณเป็น
ภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลด้วย 

    7.7 ให้ประมำณกำรประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ในอัตรำร้อยละ 20 ของยอดรวมเงินเดือน
ค่ำจ้ำงในแต่ละป ี

8. ฐานค านวณงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    กำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลังประจ ำปี 2561 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดจัดท ำ

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  2561 แล้วเสร็จ ให้ใช้ประมำณกำรรำยจ่ำยประจ ำปี 2561 เป็นฐำน           
ในกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยตำมมำตรำ 35 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ. 2542 ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดยังจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2561 ไม่แล้วเสร็จให้ใช้ฐำน
รำยจ่ำยตำมงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2560 บวกเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 2 เป็นฐำนกำรค ำนวณ  
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9. อัตราเงินประจ าต าแหน่ง 

       กำรค ำนวณเงินประจ ำต ำแหน่งและเงินค่ำตอบแทนนอกเหนือจำกเงินเดือนของข้ำรำชกำร
หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตำมประกำศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรให้
ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินค่ำตอบแทนนอกเหนือจำกเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษำยน 
2547 และหนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2548       
เรื่อง แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนนอกเหนือจำกเงินเดือน และประกำศ ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน      
ลงวันที่ 7 มีนำคม 2559 

10. ความสมบูรณ์ของแผนอัตราก าลัง 3 ปี  
      ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอร่ำงแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี ต่อ ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.

จังหวัด และ ก.เมืองพัทยำ ภำยในเดือนสิงหำคม 2560 เมื่อ ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด และ ก.เมืองพัทยำ
เห็นชอบร่ำงแผนอัตรำก ำลัง  3 ปี แล้ว  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกำศใช้แผนอัตรำก ำลัง  3 ปี 
(ปีงบประมำณ 2561 – 2563) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2560 เป็นต้นไป เพ่ือเป็นกรอบกำรก ำหนด
ต ำแหน่ง กำรสรรหำต ำแหน่ง กำรใช้ต ำแหน่ง และกำรพัฒนำบุคลำกรในระยะเวลำ 3 ปี ข้ำงหน้ำ คือ ปีงบประมำณ 
2561 – 2563  

     ทั้งนี้ ในห้วงกำรบังคับใช้แผนอัตรำก ำลัง  3  ปี นั้น  ต ำแหน่งว่ำงในสำยงำนผู้ปฏิบัติ      
และสำยงำนผู้บริหำรให้ถือปฏิบัติตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสบแห่งชำติ  ที่ 8/2560  ฉบับลงวันที่              
21 กุมภำพันธ์ 2560 อย่ำงเคร่งครัด กรณีกำรละเลยกำรสรรหำต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำร (ประเภทอ ำนวยกำร
ท้องถิ่นและประเภทบริหำรท้องถิ่น) ที่ว่ำงนั้น ขอให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดในฐำนะประธำนคณะกรรมกำร
ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นพิจำรณำด ำเนินกำรตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0809.2/ว 1200 
ลงวันที่ 20 เมษำยน 2553 เรื่องกำรก ำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส ำหรับต ำแหน่งสำยงำนผู้ปฏิบั ติ 
(ประเภททั่วไปและประเภทวิชำกำร) และพนักงำนจ้ำงที่ว่ำง หำกไม่ด ำเนินกำรสรรหำภำยใน 1 ปี ขอให้ 
ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต. จังหวัด และ ก.เมืองพัทยำ ตรวจสอบกำรก ำหนดต ำแหน่งและกำรใช้ต ำแหน่งให้
เหมำะสม โดยอำจพิจำรณำยุบเลิกหรือเกลี่ยต ำแหน่งดังกล่ำวไปไว้ในงำนที่มีควำมส ำคัญและจ ำเป็นเร่งด่วน
มำกกว่ำ 

      เมื่อครบก ำหนดระยะเวลำของแผนอัตรำก ำลัง ประจ ำปี 2561 – 2563 แล้ว ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี ในรอบถัดไป (ปีงบประมำณ 2564 – 2566) โดยเริ่มจัดท ำ
ร่ำงแผนเป็นกำรล่วงหน้ำเพ่ือให้แผนอัตรำก ำลังมีควำมต่อเนื่องและประกำศใช้ได้ทันภำยใน 1 ตุลำคม 2563 

11. การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการหรือปรับปรุงต าแหน่งบริหาร 
       กำรก ำหนดโครงสร้ำงส่วนรำชกำร ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้ำง         

ส่วนรำชกำรและระดับต ำแหน่งของข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นและหนังสือสั่งกำรที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
        1) หนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.1/ว 154            
ลงวันที่ 8 พฤศจิกำยน 2545 เรื่อง ข้อแนะน ำแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล 
        2) หนังสือส ำนักงำน ก.ท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 40 ลงวันที่ 13 พฤศจิกำยน 
2545 เรื่อง กำรก ำหนดโครงสร้ำงส่วนรำชกำรภำยในส ำนัก/กองกำรศึกษำของเทศบำล 
        3) หนังสือส ำนักงำน ก.จ. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 540  ลงวันที่ 29 มีนำคม  
2547 เรื่อง แจ้งมติ ก.จ. และ ก.อบต. ในกำรก ำหนดโครงสร้ำง กอง/ส่วนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
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      4) หนังสือส ำนักงำน ก.ท. ที่ มท 0809.2/ว 149 ลงวันที่ 15 กรกฎำคม 2548       
เรื่อง กำรขอยุบเลิกต ำแหน่งพนักงำนเทศบำล    
        5) หนังสือส ำนักงำน ก.ท. ที่ มท 0809.2/ว 28  ลงวันที่ 12 มีนำคม 2550    
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรก ำหนดโครงสร้ำงส่วนรำชกำรและกำรก ำหนดต ำแหน่งของเทศบำล 
          6) หนังสือส ำนักงำน ก.ท. ที่ มท 0809.2/ว 251 ลงวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2552 
 เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนเทศบำล 
          7) หนังสือส ำนักงำน ก.จ. ที่ มท 0809.2/ 71 ลงวันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2555 เรื่อง 
กำรก ำหนดส่วนรำชกำรที่มีฐำนะเป็นกองหรือส ำนัก 
           8) หนังสือส ำนักงำน ก.จ. ที่ มท 0809.2/ว 99 ลงวันที่ 18 กรกฎำคม 2555 , หนังสือ
ส ำนักงำน ก.ท. ที่ มท 0809.2/ว 100 ลงวันที่ 18 กรกฎำคม 2555  และหนังสือส ำนักงำน ก.อบต.  
ที่ มท 0809.2/ว 101 ลงวันที่ 18 กรกฎำคม 2555 เรื่อง กำรก ำหนดต ำแหน่งหัวหน้ำงำน ระดับ 6 
          9) หนังสือส ำนักงำน ก.อบต. ที่ มท 0809.2/452 ลงวันที่ 22 สิงหำคม 2556    
เรื่อง หำรือกำรยุบส่วนรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
          10) หนังสือส ำนักงำน ก.ท. ที่  มท 0809.9/ว 4 ลงวันที่  3  มีนำคม  2557  เรื่อง            
กำรขอปรับปรุงส่วนรำชกำรระดับกองเป็นส ำนัก 

      11) ประกำศ ก.จ. เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้ำงส่วนรำชกำรและระดับ
ต ำแหน่งขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 28 ธันวำคม 2558 

      12) ประกำศ ก.ท. เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้ำงส่วนรำชกำรและระดับ
ต ำแหน่งของเทศบำล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 28 ธันวำคม 2558 

      13) ประกำศ ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้ำงส่วนรำชกำรและระดับ
ต ำแหน่งของพนักงำนส่วนต ำบล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 28 ธันวำคม 2558 

      14) หนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 23 ลงวันที่             
3 มีนำคม 2559 เรื่อง แนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมบทเฉพำะกำลในมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้ำงและ
ระดับต ำแหน่งในระบบใหม่   

      15) หนังสือส ำนักงำน ก.ท. ที่ มท 0809.2/ว 77 ลงวันที่ 22 กรกฎำคม 2559  
เรื่อง แนวทำงกำรปรับปรุงต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำรระดับต้น ระดับกลำง และระดับสูง 

   16) หนังสือส ำนักงำน ก.ท. ที่ มท 0809.2/ว 72 ลงวันที่ 22 กรกฎำคม 2559 
เรื่อง กำรจัดตั้งกองสำรสนเทศภำษีและทรัพย์สิน 

       17) หนังสือส ำนักงำน ก.จ. ที่ มท 0809.2/ว 89 ลงวันที่ 18 สิงหำคม 2559 เรื่อง 
กำรก ำหนดตัวชี้วัดในกำรประเมินกำรก ำหนดระดับต ำแหน่งรองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด หัวหน้ำ      
ส่วนรำชกำร และหัวหน้ำฝ่ำย 

       18) หนังสือส ำนักงำน ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 110 ลงวันที่ 21 กันยำยน 2559  
เรื่อง แนวทำงกำรก ำหนดต ำแหน่งหรือปรับปรุงต ำแหน่งประเภทบริหำรท้องถิ่นและประเภทอ ำนวยกำรท้องถิ่น
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 

/ กรณีองค์กรปกครอง... 
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       กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีควำมประสงค์ปรับปรุงโครงสร้ำงส่วนรำชกำร       
กำรปรับปรุงระดับต ำแหน่ง หรือกำรก ำหนดต ำแหน่งเพ่ิมใหม่ เช่น กำรจัดตั้งกองหรือฝ่ำยเพ่ิมใหม่ ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ำข้อมูลเอกสำรเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรจัดตั้งกอง/ฝ่ำย หรือหลักเกณฑ์กำรปรับปรุง
ระดับต ำแหน่ง หรือกำรก ำหนดต ำแหน่งเพ่ิมใหม่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอเรื่องแยกต่ำงหำก         
จำกกำรขอควำมเห็นชอบกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี  (ปีงบประมำณ 2561 – 2563) เนื่องจำกต้องมี         
กำรวิเครำะห์ปริมำณงำน คุณภำพงำน และแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรเพื่อพิจำรณำเป็นกำรเฉพำะ ซึ่งหำกท ำพร้อม
ไปในครำวเดียวอำจส่งผลให้กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี (ปีงบประมำณ  2561 – 2563) 
ไม่แล้วเสร็จภำยใน 1 ตุลำคม 2560 ได้ 

12. การก าหนดหรือการปรับปรุงต าแหน่งพนักงานจ้างท่ัวไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประเภทผู้มีทักษะ 
              ให้ถือปฏิบัติตำมตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 77    
ลงวันที่ 29 ตุลำคม 2547 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น (ก.กลำง) 
เรื่อง ปรับปรุงค่ำตอบแทน (ค่ำจ้ำง) พนักงำนจ้ำงทั่วไป และกำรก ำหนดต ำแหน่ง และเรื่องต่อสัญญำจ้ำงลูกจ้ำง
ชั่วครำว   
         ส ำหรับลูกจ้ำงประจ ำให้ถือปฏิบัติตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.5/ว 121 ลงวันที่ 14 พฤษภำคม 2553 เรื่อง กำรบริหำรงำนบุคคลเกี่ยวกับลูกจ้ำงประจ ำ         
และหนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 78 ลงวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2556 เรื่อง 
ประกำศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรก ำหนดมำตรฐำนต ำแหน่งลูกจ้ำงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2556  

13. การปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
      กรณีมีกำรปรับปรุงโครงสร้ำงส่วนรำชกำร กำรปรับประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กำรปรับปรุงระดับต ำแหน่ง กำรก ำหนดต ำแหน่งเพ่ิม หรือกำรอ่ืนใดที่กระทบต่อแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี ให้จัดท ำ
ประกำศแก้ไขเพ่ิมเติมทุกครั้ง โดยประกำศปรับปรุงแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี (ปีงบประมำณ 2561 – 2563)    
ครั้งที่ .... ทั้งนี้ ให้ระบุว่ำเป็นไปตำมมติ ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต. จังหวัด และ ก.เมืองพัทยำ ครั้งที่เท่ำใด         
เมื่อวันที่เท่ำใดให้ชัดเจน 

14. กรณีภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลเกินร้อยละ 40  
      ให้ถือปฏิบัติตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ,ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท0809.3/     

ว 1632 ลงวันที่ 20 มิถุนำยน 2555 เรื่อง แนวทำงกำรปรับลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกรให้เป็นไปตำม     
มำตรำ 35 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กรณีที่องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวเกินกว่ำร้อยละ 40 ของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี               
ให้ ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต. จังหวัด และ ก.เมืองพัทยำ แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก ำหนดมำตรกำรปรับลด
ภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลให้อยู่ในอัตรำร้อยละที่กฎหมำยก ำหนด เสนอ ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต. 
จังหวัด และ ก.เมืองพัทยำ เห็นชอบและขอให้ ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต. จังหวัด และ ก.เมืองพัทยำ แนะน ำ 
ก ำกับ ติดตำมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมิให้ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลเกินกว่ำ
อัตรำที่ก ำหนดตำมมำตรำ 35 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ขึ้นได ้
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แนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
 

 1. ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น 
      1.1  กรณีมีผู้ด ารงต าแหน่ง 

                     ตัวอย่ำง นำยจิรัฎฐ์ ฯ ต ำแหน่งปลัดเทศบำล (นักบริหำรงำนท้องถิ่น ระดับสูง) อัตรำเงินเดือน
ปัจจุบัน 60,830 บำท  
  1. ช่องเงินเดือน (1)  =  A + B 
           A =  อัตรำเงินเดือนปัจจุบัน  x  12 เดือน 
          B =  เงินประจ ำต ำแหน่ง + เงินค่ำตอบแทน 
   ทั้งนี้ สำมำรถจ ำแนกรำยละเอียดกำรค ำนวณ A และ B ได้ ดังนี้ 

    1.1 กำรค ำนวณ  A  
               คือ กำรค ำนวณอัตรำเงินเดือนปัจจุบัน จ ำนวน 12 เดือน ดังนี้ 

         = (อัตรำเงินเดือนปัจจุบันที่จ่ำยจริง  x  12 เดือน)     
         = (60,830 x 12 เดือน)    = 729,960 
       สรุป A  = 729,960 

    1.2 กำรค ำนวณ  B  
 คือ กำรค ำนวณอัตรำเงินประจ ำต ำแหน่ง เงินค่ำตอบแทนที่จ่ำยนอกเหนือจำก

เงินเดือน เงินเพ่ิมอ่ืนๆ ที่จ่ำยควบกับเงินเดือนที่จ่ำยจริง จ ำนวน 12 เดือน ให้ค ำนวณโดยใช้ข้อมูลอัตรำเงิน
ประจ ำต ำแหน่งในระบบแท่ง ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับอัตรำ
เงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ลงวันที่ 7 มีนำคม 2559 

       ดังนั้น  B  คือ อัตรำเงินประจ ำต ำแหน่ง/เงินค่ำตอบแทน/เงินเพ่ิมอ่ืน  ๆจึงค ำนวณได้ ดังนี้ 
         = (อัตรำเงินประจ ำต ำแหน่งปลัด  ระดับสูง  x  12 เดือน)     
         = (10,000  x  12 เดือน)    = 120,000 

ส ำหรับกำรได้รับเงินค่ำตอบแทนนอกเหนือจำกเงินเดือนของข้ำรำชกำรหรือพนักงำน
ส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตำมประกำศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรให้ข้ำรำชกำรหรือ
พนักงำนส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินค่ำตอบแทนนอกเหนือจำกเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษำยน 2547 และหนังสือ
ส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทำง
ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนนอกเหนือจำกเงินเดือน 

       สรุป B  = (เงินประจ ำต ำแหน่ง) + (เงินค่ำตอบแทน / เงินเพ่ิมอ่ืนๆ) 
       สรุป B  = (120,000) + (120,000) = 240,000 
 

    1.3 ช่องเงินเดือนของนายจิรัฏฐ์ ฯ ประจ ำปี 2561  ได้แก่ 
                = (อัตรำเงินเดือน 12 เดือน) + (เงินประจ ำต ำแหนง่) + (เงินค่ำตอบแทน/ เงินเพ่ิมอ่ืนๆ) 

= 729,960 + 120,000 + 120,000 
= 969,960  บำท 

 
/ 2. ช่องค่าใช้จ่าย …  
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 2. ช่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น  (2) 
     คือ กำรค ำนวณผลต่ำงเงินเดือน 1 ขั้น คูณจ ำนวน 12 เดือน จึงค ำนวณได้ ดังนี้ 
 

     2.1 ช่องค่ำใช้จ่ำยที่เพ่ิมข้ึน ปี 2561   
 =  อัตรำเงินเดือน 60,830 ของประเภทบริหำรท้องถิ่น ระดับสูง คือ ขั้นที่ 21  

เพ่ิมข้ึน 1 ขั้น คือ ขั้นที่ 22 อัตรำเงินเดือน 62,760 บำท 
      =  (62,760 – 60,830)  x 12 เดือน 
      =  23,160 
     2.2 ช่องค่ำใช้จ่ำยที่เพ่ิมข้ึน ปี 2562   

 =  อัตรำเงินเดือน 62,760 ของประเภทบริหำรท้องถิ่น ระดับสูง คือ ขั้นที่ 22  
เพ่ิมข้ึน 1 ขั้น คือ ขั้นที่ 23 อัตรำเงินเดือน 64,670 บำท 
      =  (64,670 – 62,760)  x 12 เดือน 
      =  22,920 
      2.3 ช่องค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มข้ึน ปี 2563   

 =  อัตรำเงินเดือน 64,670 ของประเภทบริหำรท้องถิ่น ระดับสูง คือ ขั้นที่ 23  
เพ่ิมข้ึน 1 ขั้น คือ ขั้นที่ 24 อัตรำเงินเดือน 666,00 บำท 
      =  (666,00 – 64,670)  x 12 เดือน 
      =  23,160 
 

 3. ช่องค่าใช้จ่ายรวม (3)  ค ำนวณได้ ดังนี้    
      3.1 ช่องค่ำใช้จ่ำยรวมปี  2561   

     =  ช่องเงินเดือน (1) + ช่องค่ำใช้จ่ำยที่เพ่ิมขึ้น ปี 2561 
     =  969,960 + 23,160 
     =  993,120 

      3.2 ช่องค่ำใช้จ่ำยรวมปี  2562   
=  ช่องค่ำใช้จ่ำยรวม ปี 2561 + ช่องค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มข้ึน ปี 2562 

     =  993,120 + 22,920 
     =  1,016,040 

       3.3 ช่องค่ำใช้จ่ำยรวมปี  2563   
=  ช่องค่ำใช้จ่ำยรวม ปี 2562 + ช่องค่ำใช้จ่ำยที่เพ่ิมขึ้นปี 2563 

     =  101,6040 + 23,160  
     =  1,039,200 

 

 
/ 1.2  กรณีเป็นต าแหน่ง… 

ที่ ชื่อสำยงำน 

ระดับ จ ำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน ค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึ้น (2) ค่ำใช้จ่ำยรวม (3) 
ต ำแหน่ง  

  
จ ำนวน  
(คน) 

เงินเดือน (1) 2561 2562 2563 2561 2562 2563 

1 
ปลัดเทศบาล  
(นักบริหารงานท้องถิ่น)   

สูง 1 969,960 23,160 22,920 23,160 993,120 1,016,040 1,039,200 
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     1.2  กรณีเป็นต าแหน่งว่างจากแผนอัตราก าลังเดิม 
                    ตัวอย่ำง ในแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี มีต ำแหน่งหัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล ระดับกลำง  
เป็นต ำแหน่งว่ำง    
  1. ช่องเงินเดือน (1)  =  A + B 
           A =  ค่ำกลำงอัตรำเงินเดือน  
          B =  เงินประจ ำต ำแหน่ง + เงินค่ำตอบแทน/เงินเพ่ิมอ่ืนๆ 
   ทั้งนี้ สำมำรถจ ำแนกรำยละเอียดกำรค ำนวณ A และ B ได้ ดังนี้ 

    1.1 กำรค ำนวณ  A  
               คือ กำรค ำนวณค่ำกลำงอัตรำเงินเดือน จ ำนวน 12 เดือน ดังนี้ 
         = (อัตรำเงินเดือนขั้นต่ ำสุดของประเภทอ ำนวยกำรท้องถิ่น ระดับกลำง ขั้น 1 อัตรำ 
22,140  + อัตรำเงินเดือนข้ันสูงสุดของประเภทอ ำนวยกำรท้องถิ่น ระดับกลำง ขั้น 31.5 อัตรำ 67,560 
หำร 2) x 12 เดือน 

          =  (22,140  + 67,560)  x  12 เดือน   =  538,200 
           2 
       สรุป A  =  538,200 
 

    1.2 กำรค ำนวณ  B  
 คือ กำรค ำนวณอัตรำเงินประจ ำต ำแหน่ง เงินค่ำตอบแทนที่จ่ำยนอกเหนือจำก

เงินเดือน เงินเพ่ิมอ่ืนๆ ที่จ่ำยควบกับเงินเดือนที่จ่ำยจริง  จ ำนวน 12 เดือน ให้ค ำนวณโดยใช้ข้อมูลอัตรำเงิน
ประจ ำต ำแหน่งในระบบแท่ง ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับอัตรำ
เงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ลงวันที่ 7 มีนำคม 2559 

       ดังนั้น  B  คือ อัตรำเงินประจ ำต ำแหน่ง/เงินค่ำตอบแทน/เงินเพ่ิมอ่ืน  ๆจึงค ำนวณได้ ดังนี้ 
         = (อัตรำเงินประจ ำต ำแหน่งหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่มีฐำนะเป็นกอง/ผู้อ ำนวยกำรกอง 
ระดับกลำง  x  12 เดือน)     

         = (5,600  x  12 เดือน)    = 67,200 

ส ำหรับกำรได้รับเงินค่ำตอบแทนนอกเหนือจำกเงินเดือนของข้ำรำชกำรหรือพนักงำน
ส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตำมประกำศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรให้ข้ำรำชกำรหรือ
พนักงำนส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินค่ำตอบแทนนอกเหนือจำกเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษำยน 2547 และหนังสือ
ส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทำง
ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนนอกเหนือจำกเงินเดือน 

       สรุป B  = (เงินประจ ำต ำแหน่ง) + (เงินค่ำตอบแทน / เงินเพ่ิมอ่ืนๆ) 
       สรุป B  = (67,200) + (67,200) = 134,400 

          ดังนั้น ช่องเงินเดือนของต ำแหน่งหัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล  (นักบริหำรงำนทั่วไป 

ระดับกลำง) ซึ่งเป็นต ำแหน่งว่ำง ได้แก่ 
               = ค่ำกลำงอัตรำเงินเดือน + เงินประจ ำต ำแหน่ง +  เงินค่ำตอบแทน/เงินเพ่ิมอ่ืนๆ 

= 538,200 + 67,200 + 67,200 
= 672,600  บำท 

/ 2. ช่องค่าใช้จ่าย… 
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 2. ช่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2) 
     คือ กำรค ำนวณผลต่ำงเงินเดือน 1 ขั้น คูณจ ำนวน 12 เดือน จึงค ำนวณได้ ดังนี้ 

     2.1 ช่องค่ำใช้จ่ำยที่เพ่ิมข้ึน ปี 2561   
=  (ผลต่ำงเงินเดือน 1 ขั้น จำกขั้นต่ ำสุดของประเภทอ ำนวยกำรท้องถิ่น ระดับกลำง) +  

(ผลต่ำงเงินเดือน 1 ขั้น จำกขั้นสูงสุดของประเภทอ ำนวยกำรท้องถิ่น ระดับกลำง) หำร 2 x 12 เดือน 

          =  (23,270 – 22,140) + (67,560 – 65,490)  x 12 เดือน  =  19,200   
                  2 
     2.1 ช่องค่ำใช้จ่ำยที่เพ่ิมข้ึน ปี 2562 และปี 2563 
   ให้ใส่ยอดประมำณกำรเดียวกับช่องค่ำใช้จ่ำยที่เพ่ิมขึ้น ปี 2561  (19,200)   
 

 3. ช่องค่าใช้จ่ายรวม (3)  ค ำนวณได้ ดังนี้    
      3.1 ช่องค่ำใช้จ่ำยรวมปี  2561   

     =  ช่องเงินเดือน (1) + ช่องค่ำใช้จ่ำยที่เพ่ิมขึ้น ปี 2561 
     =  672,600 + 19,200   
     =  691,800 

      3.2 ช่องค่ำใช้จ่ำยรวมปี  2562   
=  ช่องค่ำใช้จ่ำยรวม ปี 2561 + ช่องค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มข้ึน ปี 2562 

     =  691,800 + 19,200   
     =  711,000 

       3.3 ช่องค่ำใช้จ่ำยรวมปี  2563   
=  ช่องค่ำใช้จ่ำยรวม ปี 2562 + ช่องค่ำใช้จ่ำยที่เพ่ิมขึ้นปี 2563 

     =  711,000 + 19,200   
     =  730,200 

 

 
 

/ 1.3 กรณีเป็นต าแหน่ง…  
 
 
 
 
 
 
 

ที่ ชื่อสำยงำน 

ระดับ จ ำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน ค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึ้น (2) ค่ำใช้จ่ำยรวม (3) 
ต ำแหน่ง  

  
จ ำนวน  
(คน) 

เงินเดือน (1) 2561 2562 2563 2561 2562 2563 

1 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
(นักบริหารงานทั่วไป)   

กลำง - 672,600 19,200 19,200 19,200 691,800 711,000 730,200 
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     1.3 กรณีเป็นต าแหน่งก าหนดใหม ่ 
              ตัวอย่าง  เทศบำลประสงคก์ ำหนดต ำแหน่งนิติกรปฏิบัติกำร/ช ำนำญกำร  ในปีงบประมำณ 
2561   

  1. ช่องเงินเดือน (1)  =  ไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่ง ให้ใส่เลข 0 
 

  2. ช่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)  
      2.1 ช่องค่ำใช้จ่ำยที่เพ่ิมข้ึน ปี 2561   

คือ กำรค ำนวณค่ำกลำงอัตรำเงินเดือน จ ำนวน 12 เดือน ดังนี้ 
         = (อัตรำเงินเดือนขั้นต่ ำสุดของประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร ขั้น 1 อัตรำ 
9,740 + อัตรำเงินเดือนขั้นสูงสุดของประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร ขั้น 32.5 อัตรำ 49,480) หำร 2    
x 12  เดือน    
          =  (9,740 + 49,480 )  x 12  เดือน     
               2 

=   355,320 
 
      2.2 ช่องค่ำใช้จ่ำยที่เพ่ิมข้ึน ปี 2562   
          คือ กำรค ำนวณผลต่ำงเงินเดือน 1 ขั้น คูณจ ำนวน 12 เดือน ดังนี้ 

=  (ผลต่ำงเงินเดือน 1 ขั้น จำกขั้นต่ ำสุดของประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร) +  
(ผลต่ำงเงินเดือน 1 ขั้น จำกขั้นสูงสุดของประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร) หำร 2 x 12 เดือน 
          =  (10,250 – 9,740) + (49,480 – 47,990) x 12 เดือน  
       2 

= 12,000  บำท 
 
      2.3 ช่องค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึ้น ปี 2563   
   ให้ใส่ยอดประมำณกำรเดียวกับช่องค่ำใช้จ่ำยที่เพ่ิมขึ้น ปี 2562  (12,000)   
 

 3. ช่องค่าใช้จ่ายรวม (3)  ค ำนวณได้ ดังนี้    
      3.1 ช่องค่ำใช้จ่ำยรวมปี  2561   

     =  ช่องเงินเดือน (1) + ช่องค่ำใช้จ่ำยที่เพ่ิมขึ้น ปี 2561 
     =  0 + 355,320 
     =  355,320 

      3.2 ช่องค่ำใช้จ่ำยรวมปี  2562   
=  ช่องค่ำใช้จ่ำยรวม ปี 2561 + ช่องค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มข้ึน ปี 2562 

     =  355,320 + 12,000   
     =  367,320 

      3.3 ช่องภำระค่ำใช้จ่ำยรวมปี  2563   
=  ช่องค่ำใช้จ่ำยรวม ปี 2562 + ช่องค่ำใช้จ่ำยที่เพ่ิมขึ้นปี 2563 

     =  367,320 + 12,000   
     =  379,320 

/ 1. นิติกร... 
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 2. ลูกจ้างประจ า 
     ให้ใช้แนวทำงกำรค ำนวณลักษณะเดียวกับข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น กรณีมีผู้ด ำรง
ต ำแหน่ง โดยอนุโลม 

 
 3. พนักงานจ้าง 

     3.1 กรณีมีผู้ด ารงต าแหน่ง 
                     ตัวอย่ำง ผู้ช่วยนักทรัพยำกรบุคคล  อัตรำค่ำตอบแทนปัจจุบัน 19,340 บำท 
  1. ช่องเงินเดือน (1)   =  (อัตรำค่ำตอบแทนปัจจุบัน) x 12 เดือน 
         เงิน  =  19,340 x 12 
         เงิน  =  232,080 
 

  2.  ช่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น  (2)    
     คือ  กำรค ำนวณกำรเพ่ิมค่ำตอบแทนร้อยละ 4 จำกอัตรำค่ำตอบแทนปัจจุบัน คูณจ ำนวน 

12 เดือน  จึงค ำนวณได้ ดังนี้ 

       2.1 ช่องค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึ้น ปี 2561   
 =  (19,340 x 4%)  x 12   

           =  780 x 12   
           =  9,360   
       2.2 ช่องค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มข้ึน ปี 2562   

 =  (อัตรำค่ำตอบแทนของปี 2561)  x  4%  x 12 เดือน 
           =  (20,120 x  4%)  x 12   
           =  810 x 12   
           =  9,720 
       2.3 ช่องภำระค่ำใช้จ่ำยที่เพ่ิมข้ึน ปี 2563   

 =  (อัตรำค่ำตอบแทนของปี 2562)  x  4%  x 12 เดือน 
           =  (20,930 x  4%)  x 12   
           =  840 x 12   
           =  10,080 
 

/ 3. ช่องค่าใช้จ่าย… 
 

 

ที่ ชื่อสำยงำน 

ระดับ จ ำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน ค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึ้น (2) ค่ำใช้จ่ำยรวม (3) 
ต ำแหน่ง  

  
จ ำนวน  
(คน) 

เงินเดือน (1) 2561 2562 2563 2561 2562 2563 

1 นิติกร 
ปฏิบัติกำร/
ช ำนำญกำร 

-  0 355,320 12,000 12,000 355,320 367,320 379,320 
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 3. ช่องค่าใช้จ่ายรวม (3)  ค ำนวณได้ ดังนี้    
      3.1 ช่องค่ำใช้จ่ำยรวมปี  2561   

     =  ช่องเงินเดือน (1) + ช่องค่ำใช้จ่ำยที่เพ่ิมขึ้น ปี 2561 
     =  232,080 + 9,360   
     =  241,440 

      3.2 ช่องค่ำใช้จ่ำยรวมปี  2562   
=  ช่องค่ำใช้จ่ำยรวม ปี 2561 + ช่องค่ำใช้จ่ำยที่เพ่ิมข้ึน ปี 2562 

     =  241,440 + 9,720 
     =  251,160 

      3.3 ช่องภำระค่ำใช้จ่ำยรวมปี  2563   
=  ช่องค่ำใช้จ่ำยรวม ปี 2562 + ช่องค่ำใช้จ่ำยที่เพ่ิมขึ้นปี 2563 

     =  251,160 + 10,080 
     =  261,240 
 

  หมายเหตุ  - ยอดค ำนวณ 4% หำกมีเศษให้ปัดขึ้นเป็นจ ำนวนเต็มสิบ 
 

 
     3.2 กรณเีป็นต าแหน่งว่าง จากแผนอัตราก าลังเดิม 
                    ตัวอย่ำง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน เดิมต ำแหน่งก ำหนดเป็นต ำแหน่งผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่
พัฒนำชุมชน  เป็นต ำแหน่งว่ำง ให้ปรับปรุงชื่อต ำแหน่งสอดคล้องกับสำยงำนของข้ำรำชกำรหรือพนักงำน    
ส่วนท้องถิ่นและให้ค ำนวณอัตรำค่ำตอบแทนในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)  

  1. ช่องเงินเดือน (1)  =  อัตรำค่ำตอบแทนแรกบรรจุใหม่ (1 ม.ค. 2557)  x 12 เดือน 
         เงินเดือน (1)    =  11,500 x 12 เดือน 
         เงินเดือน (1)    =  138,000 

 

  2. ช่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2) 
        2.1 ช่องค่ำใช้จ่ำยที่เพ่ิมข้ึน ปี 2561   

=  ให้ใส่เลข 0 เนื่องจำกไม่มีภำระค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมข้ึน เพรำะพนักงำนจ้ำงไม่มี
คุณสมบัติที่อำจเลื่อนขั้นค่ำตอบแทนระหว่ำงปี 2561    
        2.2 ช่องค่ำใช้จ่ำยที่เพ่ิมข้ึน ปี 2562   
          =  (อัตรำค่ำตอบแทนแรกบรรจุใหม่ (1 ม.ค. 2557)  x 4% ) x 12 เดือน 
          =  (11,500 x 4 % ) x 12   
          =  460 x 12 
          =  5,520 

/ 2.2 ช่องค่ำใช้จ่ำย... 

ที่ ชื่อสำยงำน 

ระดับ จ ำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน ค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึ้น (2) ค่ำใช้จ่ำยรวม (3) 
ต ำแหน่ง  

  
จ ำนวน  
(คน) 

เงินเดือน (1) 2561 2562 2563 2561 2562 2563 

1 
 

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
 

- 1 232,080 9,360 9,720 10,080 241,440 251,160 261,240 
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        2.2 ช่องค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มข้ึน ปี 2563   
          =  (อัตรำค่ำตอบแทนปี 2562)  x 4%  x 12 เดือน 
          =  (15,600 x 4 %)  x 12 
          =  480  x 12 
          =  5,760 
 
 3. ช่องค่าใช้จ่ายรวม (3)  ค ำนวณได้ ดังนี้    
      3.1 ช่องค่ำใช้จ่ำยรวมปี  2561   

     =  ช่องเงินเดือน (1) + ช่องค่ำใช้จ่ำยที่เพ่ิมขึ้น ปี 2561 
     =  138,000 + 0 
     =  138,000 

      3.2 ช่องค่ำใช้จ่ำยรวมปี  2562   
=  ช่องค่ำใช้จ่ำยรวม ปี 2561 + ช่องค่ำใช้จ่ำยที่เพ่ิมข้ึน ปี 2562 

     =  138,000 + 5,520 
     =  143,520 

      3.3 ช่องภำระค่ำใช้จ่ำยรวมปี  2563   
=  ช่องค่ำใช้จ่ำยรวม ปี 2562 + ช่องค่ำใช้จ่ำยที่เพ่ิมขึ้นปี 2563 

     =  143,520 + 5,760 
     =  149,280 

 

  หมายเหตุ  - ยอดค ำนวณ 4% หำกมีเศษให้ปัดขึ้นเป็นจ ำนวนเต็ม 
           - อัตรำค่ำตอบแทนแรกบรรจุใหม่ (1 ม.ค. 2557) คือ บัญชีก ำหนดอัตรำ
ค่ำตอบแทนผู้ได้รับปริญญำ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ที่ ก.พ. ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. รับรองคุณวุฒิ หรือผู้มี
ทักษะประสบกำรณ์ ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ,ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่        
10 กรกฎำคม 2557 
 

 
 

/ 3.2 กรณีเป็นต าแหน่ง... 
 
 
 
 

ที่ ชื่อสำยงำน 

ระดับ จ ำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน ค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึ้น (2) ค่ำใช้จ่ำยรวม (3) 
ต ำแหน่ง  

  
จ ำนวน  
(คน) 

เงินเดือน (1) 2561 2562 2563 2561 2562 2563 

1 

 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน 
พัฒนาชุมชน 

 

- - 138,000 0 5,520 5,760 138,000 143,520 149,280 
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     3.2 กรณีเป็นต าแหน่งก าหนดใหม่ 
             ตัวอย่ำง  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
  1. ช่องเงินเดือน (1)   

    =  ไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่ง ให้ใส่เลข 0 
         เงินเดือน (1)   

  2. ช่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)    
      2.1 ช่องค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มข้ึน ปี 2561   

=  อัตรำค่ำตอบแทนแรกบรรจุใหม่ (1 ม.ค. 2557)  x  12 เดือน 
          =  15,000 x 12   
          =  180,000 
      2.2 ช่องค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มข้ึน ปี 2562   
          =  (อัตรำค่ำตอบแทนปี 2561  x  4%)  x  12 เดือน 
          =  (15,000 x 4%)  x 12   
          =  600  x 12 
          =  7,200 
      2.3 ช่องค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มข้ึน ปี 2563   
          =  (อัตรำค่ำตอบแทนปี 2562)  x 4%  x 12 เดือน 
          =  (15,600 x  4 %)  x 12 
          =  630  x 12 
          =  7,560 
 
 3. ช่องค่าใช้จ่ายรวม (3)  ค ำนวณได้ ดังนี้    
      3.1 ช่องค่ำใช้จ่ำยรวมปี  2561   

     =  ช่องเงินเดือน (1) + ช่องค่ำใช้จ่ำยที่เพ่ิมขึ้น ปี 2561 
     =   0 + 180,000 
     =   180,000 

      3.2 ช่องค่ำใช้จ่ำยรวมปี  2562   
=  ช่องค่ำใช้จ่ำยรวม ปี 2561 + ช่องค่ำใช้จ่ำยที่เพ่ิมข้ึน ปี 2562 

     =   180,000 + 7,200 
     =   187,200 

      3.3 ช่องภำระค่ำใช้จ่ำยรวมปี  2563   
=  ช่องค่ำใช้จ่ำยรวม ปี 2562 + ช่องค่ำใช้จ่ำยที่เพ่ิมขึ้นปี 2563 

     =  187,200  + 7,560 
     =  194,760 

 
 

/ หมายเหตุ...   
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  หมายเหตุ  - ยอดค ำนวณ 4% หำกมีเศษให้ปัดขึ้นเป็นจ ำนวนเต็ม 
           - อัตรำค่ำตอบแทนแรกบรรจุใหม่ (1 ม.ค. 2557) คือ บัญชีก ำหนดอัตรำ
ค่ำตอบแทนผู้ได้รับปริญญำ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ที่ ก.พ. ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. รับรองคุณวุฒิ หรือผู้มี
ทักษะประสบกำรณ์ ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ,ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่        
10 กรกฎำคม 2557 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


