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คู่มือการจัดทำหรือการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2563) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
 

  ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดให้ “แผนอัตรากำลัง 3 ปี” เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบ
การใช้ตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ให้เป็นไป   
อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไม่ให้เกินกว่า          
ร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล      
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
  ในแผนอัตรากำลังกำหนดให้แสดงข้อมูลอัตรากำลังท้ังข้าราชการส่วนท้องถิ่นและพนักงาน
จ้างให้อยู่ในฉบับเดียวกัน ซึ่งได้แก่ ข้อมูลตำแหน่งและอัตราของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น 
ข้าราชการถ่ายโอน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้างทุกประเภท ท้ังท่ีต้ังจ่าย  
จากหมวดเงินเดือน ค่าจ้างของท้องถิ่นและท่ีต้ังจ่ายจากการได้รับจัดสรรเงินเดือน ค่าจ้างจากเงินอุดหนุน
รัฐบาล เพื่อให้การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2563 เป็นไปอย่างถูกต้อง       
จึงกำหนดแนวทางดำเนินการซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

    1. การแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
      ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
ประกอบด้วย 

      -  นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นประธานกรรมการ 
      -  ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมการ 
      -  หัวหน้าส่วนราชการ    เป็นกรรมการ 
      -  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นท่ีได้รับมอบหมายหนึ่ งคนเป็นกรรมการและ

เลขานุการ 
สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้หัวหน้าส่วนราชการท่ีรับผิดชอบการบริหารงานบุคคล   

เป็นกรรมการและเลขานุการ  
ท้ังนี้ การออกคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ให้ระบุช่ือและตำแหน่ง       

หรือระบุเฉพาะตำแหน่งก็ได้ 

2. บทวิเคราะห์อำนาจหน้าที่และภารกิจ 
    ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวิเคราะห์อำนาจหน้าท่ีและกำหนดภารกิจตามยุทธศาสตร์     

การพัฒนา แผนพัฒนาในช่วงระยะ 3 ปี ข้างหน้า ตามกฎหมายจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจน
กฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของรัฐบาล 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นและสภาพปัญหาภายในเขตพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น โดยแบ่งออกเป็น
ด้านๆ ตามความเหมาะสม เช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง ด้านการบริหาร   
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็นต้น เพื่อให้ทราบว่าในแต่ละส่วนราชการมีภารกิจอะไรท่ีจะต้อง
ดำเนินการในช่วงระยะเวลา 3 ปี ข้างหนา้ และอยู่ในอำนาจหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายกำหนดหรือตามนโยบายหรือไม่ 

 

/ ท้ังนี้ ให้วิเคราะห์... 
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   ท้ังนี้ ให้วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม รวมถึง
แนวทางในการเข้าไปแก้ไขปัญหาหรือดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับหลักการ  SWOT เพื่อให้         
การดำเนินการเกิดประโยชน์สูงสุดและอยู่ภายใต้อำนาจหน้าท่ีตามท่ีกฎหมาย ระเบี ยบ หนังสือส่ังการ          
ท่ีเกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ 

3. บทวิเคราะห์ประเมินความต้องการกำลังคน 
    ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิเคราะห์ว่าในการดำเนินการตามอำนาจหน้าท่ีและภารกิจ    

ท่ีได้กำหนดในยุทธศาสตร์การพัฒนาและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องจะต้องกำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงาน    
ส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในตำแหน่งใด และจำนวนเท่าใด      
จึงจะทำให้การปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีอยู่ในอำนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

    สำหรับความต้องการกำลังคนนั้น ให้พิจารณาจากภารกิจ ปริมาณงานท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน     
และคาดคะเนว่าจะมีภารกิจใดเพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า โดยพิจารณาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ    
และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น นโยบาย
ท่ีสำคัญของรัฐบาลและนโยบายผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนสภาพปัญหาภายในเขตพื้นท่ี 

     ท้ังนี้ ให้มีการเก็บสถิติปริมาณงานท่ีเกิดขึ้นของแต่ละส่วนราชการ โดยอาจอ้างอิงข้อมูล    
จากผลการดำเนินการประจำปีท่ีรายงานต่อสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีชัดเจน      
เพื่อประกอบการพิจารณาว่าแต่ละส่วนราชการจำเป็นต้องใช้อัตรากำลังท่ีเป็นข้าราชการ พนักงานจ้าง        
รวมทั้งส้ินเป็นจำนวนเท่าใดแล้วจำแนกเป็นประเภทตำแหน่งและระดับให้เหมาะสมกับปริมาณงานและคุณภาพ
งานนั้นต่อไป ให้ดำเนินการรวบรวมปริมาณงานท่ีเกิดขึ้นกับเวลาท่ีใช้ไปท้ังหมด เปรียบเทียบกับเวลาท่ีบุคคล
นั้นจะต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีใน  1  ปี  กล่าวคือ ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้าง มีเวลาปฏิบัติราชการคิดเป็น 82,800 นาทีต่อปีเทียบกับเวลาท้ังหมดท่ีต้องปฏิบัติงานนั้นให้สำเร็จ 
กรณีมีเศษเกินกึ่งหนึ่งให้ปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็มได้ 

     การประเมินความต้องการกำลังคนนั้น ให้สำรวจจำนวนอัตรากำลังของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและกำลังคนท่ีต้องการเพิ่มหรือ
อัตรากำลังท่ีคาดว่าจะสูญเสีย เนื่องจากการเกษียณอายุราชการหรือครบกำหนดสัญญาจ้างในแต่ละปี 

     ท้ังนี้ เพื่อให้การคำนวณกรอบอัตรากำลังเป็นไปอย่างรอบคอบ ขอให้องค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) มีการเปรียบเทียบอัตรากำลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม/ขนาดเดียวกันว่ามีจำนวนใกล้เคียง
หรือแตกต่างกันประการใด สำหรับในกรณีพบว่าการกำหนดจำนวนอัตรากำลังมีความแตกต่างกัน           
อย่างมีนัยสำคัญ ก็ ให้ทบทวนเหตุผลความจำเป็นในการกำหนดตำแหน่งนั้นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อมิให้เกิด           
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลท่ีสูงหรือเกินความจำเป็น การกำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่ขอให้พิจารณา
เกล่ียอัตรากำลังท่ีว่างเป็นอันดับแรก 

4. บทวิเคราะห์การวางแผนการใช้กำลังคน 
    ให้มีการสำรวจและประเมินความรู้ ความสามารถของกำลังคนท่ีมีอยู่เพื่อใช้เป็นข้อมูล        

ในการวางแผนพัฒนาบุคลากรหรือฝึกอบรมกำลังคนให้เหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบและพัฒนาบุคลากร    
ให้มีความรู้ความสามารถอันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อให้การใช้อัตรากำลังของข้าราชการหรือพนักงาน          
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเกิดประโยชน์สูงสุด 

/5. การกำหนด… 
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5. การกำหนดตำแหน่งในแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
    ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้างต้นมาจัดทำกรอบ

อัตรากำลัง โดยแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563) กำหนดให้นำข้อมูลข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการถ่ายโอน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้าง รวมไว้ในแผนอัตรากำลังฉบับนี้ โดยแยกข้อมูลเป็นแต่ละส่วนราชการและเรียงตามลำดับ       
รหัสส่วนราชการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว 52 ลงวันท่ี    
13 พฤศจิกายน ๒๕๕8 เรื่อง การจัดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง 

(ระบบแท่ง) ตามตัวอย่างท่ีกำหนด ดังนี้ 
 1) กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและระดับตำแหน่ง ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2558 
 2) กำหนดตำแหน่งในส่วนราชการต่าง ๆ ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตาม 1)                
โดยพิจารณาว่า ควรกำหนดตำแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด จำนวนเท่าใด (ข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง) จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ อำนาจหน้าท่ีความรับผิดชอบลักษณะ
งานและปริมาณงานในส่วนราชการนั้น 
 3) ตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นท่ีกำหนดในส่วนราชการ ตาม 2)      
ต้องเป็นตำแหน่งสายงานท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้จัดทำ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งแล้วตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการจัดทำ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2558 
(จำนวน 99 สายงาน) กรณีการกำหนดตำแหน่งในสายงานใหม่ท่ียังไม่ได้จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของ
ตำแหน่งสายงานนั้นให้ ก.จังหวัด เสนอให้ ก.กลาง พิจารณาให้ความเห็นชอบและจัดทำมาตรฐานกำหนด
ตำแหน่งก่อน  

3.1) ตำแหน่งสายงานผู้ปฎิบัติ ได้แก่ ตำแหน่งประเภทท่ัวไปและประเภทวิชาการ   
ให้กำหนดตำแหน่งเป็นระดับขยายในตำแหน่งแรกบรรจุและเหนือขึ้นไปอีก  1  ระดับ  โดยไม่ต้องขอความ
เห็นชอบคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อปรับปรุงตำแหน่ง สำหรับระดับตำแหน่ง
นอกเหนือจากท่ีกำหนดนี้จะต้องยื่นเรื่องเพื่อขอความเห็นชอบปรับปรุงตำแหน่งก่อน ดังนี้ 
          3.1.1 ตำแหน่งประเภทท่ัวไป ให้กำหนดตำแหน่งในระดับปฏิบัติงาน  (ปง.)/
ชำนาญงาน  (ชง.) โดยอาจใช้ตัวย่อตามท่ีกำหนด เช่น เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) สำหรับระดับอาวุโส (อส.) 
ให้เสนอขอปรับปรุงตำแหน่งก่อนตามเงื่อนไขท่ีกำหนด 
          3.1.2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ให้กำหนดตำแหน่งในระดับปฏิบัติการ 
(ปก.)/ชำนาญการ (ชก.) โดยอาจใช้ตัวย่อตามท่ีกำหนด เช่น นักทรัพยากรบุคคล  (ปก./ชก.) สำหรับระดับ
ชำนาญการพิเศษ (ชพ.) และระดับเช่ียวชาญ (ชช.) ให้เสนอขอปรับปรุงตำแหน่งก่อนตามเงื่อนไขท่ีกำหนด 
   3.2) ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ได้แก่  ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นและ
ประเภทบริหารท้องถิ่นให้กำหนดระดับเพียงระดับเดียว โดยอาจปรับเป็นระดับสูงขึ้นตามกรอบโครงสร้าง    
ส่วนราชการท่ีกำหนดได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบการปรับปรุงตำแหน่งตามเงื่อนไขท่ีกำหนดแล้วเท่านั้น 
 

/3.3) กรณีลูกจ้างประจำ… 
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    3.3) กรณีลูกจ้างประจำท่ีมี ลักษณะงานเหมือนกับข้าราชการหรือพนักงาน       
ส่วนท้องถิ่นให้กำหนดช่ือตำแหน่งให้สอดคล้องกับสายงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง 
ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2558 ด้วย 
                   3.4) กรณีพนักงานจ้างตามภารกิจท่ีเป็นตำแหน่งว่างในแผนอัตรากำลัง  3  ปี      
และมีลักษณะหน้าท่ีความรับผิดชอบเช่นเดียวกับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ปรับปรุงช่ือตำแหน่ง
ให้สอดคล้องกับสายงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง ตามประกาศ  ก.จ. ก.ท. และ     
ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2558 ด้วย  
   3.5) ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานจ้าง        
ท่ีได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลให้กำหนดตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการหรือพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามความต้องการอัตรากำลังไว้ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี เพื่อใช้เป็นข้อมูล        
ในการขอรับจัดสรรอัตรากำลังจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท้ังนี้ ให้หมายเหตุในรายการว่า       
“การสรรหาตำแหน่งดังกล่าวให้กระทำได้ก็ต่อเม่ือได้รับแจ้งอนุมัติจัดสรรอัตรากำลังจากกรมส่งเสริม     
การปกครองท้องถ่ินแล้ว” โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาส่วนท้องถิ่นและหนังสือส่ังการ   ท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  3.5.1) หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท.  และ ก.อบต.  ท่ี  มท  0809.2/  ว  2     
ลงวันท่ี 20 มกราคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครู        
ส่วนท้องถิ่นและบุคลากรสนับสนุนการสอนท่ีสังกัดสถานศึกษา  
           3.5.2) หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท.  และ ก.อบต. ท่ี  มท  0809.2/  ว 29     
ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2558 เรื่อง การกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่น         
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
           3.5.3) หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.2/ 

ว 2 ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การกำหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ในองค์กรปกครองส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล 
           3.5.4) หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท.  และ ก.อบต. ท่ี  มท  0809.2/  ว  7      
ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การกำหนดสายงาน ตำแหน่ง  และระดับตำแหน่งข้าราชการหรือ   
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น 
 4) การกำหนดตำแหน่งตามแผนอัตรากำลังให้แสดงกรอบอัตรากำลังของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 2560 ท่ีมีอยู่เดิมท้ังหมด โดยระบกุารกำหนด
ตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งท่ีจะกำหนดขึ้นใหม่ของปีท่ีหนึ่ง (2561) ปีท่ีสอง (2562) และปีท่ีสาม (2563) 
ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.กลาง) กำหนด     
โดยพิจารณาความเหมาะสมความจำเป็นตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ความยาก คุณภาพของงาน และปริมาณงาน 
ท้ังนี้ ให้คำนึงถึงประเภทตำแหน่งและสายงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งท่ีมีอยู่ในปัจจุบันเป็นลำดับแรก 
เพราะหากขอกำหนดตำแหน่งเป็นกรณีพิเศษอาจมีผลกระทบต่อเส้นทางความก้าวหน้าของบุคคลนั้น          
ในการเล่ือนระดับหรือเปล่ียนสายงานได้ 
 
 

/ ท้ังนี้ ก่อนขออนุมัติ… 
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 ท้ังนี้ ก่อนขออนุมัติกำหนดตำแหน่งขึ้นใหม่ให้พิจารณาดำเนินการกับตำแหน่งท่ีว่างและ          
มีความจำเป็นน้อยก่อน โดยการตัดโอนตำแหน่งหรือการปรับปรุงและตัดโอน (เกล่ียตำแหน่ง) ไปไว้ในงาน         
ท่ีมีความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนมากกว่า 

6. การกำหนดเลขที่ตำแหน่งและเลขที่ส่วนราชการ 
             การกำหนดเลขท่ีตำแหน่งและเลขท่ีส่วนราชการในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ให้ถือปฏิบัติตาม
หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว 52 ลงวันท่ี 13 พฤศจิกายน ๒๕๕8 
เรื่อง การจัดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง (ระบบแท่ง)     

7. ประมาณการค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่น 
         การคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลในแผนอัตรากำลัง 3 ปี นั้น เพื่อให้
แผนอัตรากำลัง 3 ปี เป็นเครื่องมือการควบคุมภาระค่าใช้จ่ายได้อย่างสอดคล้องกับข้อเท็จจริง จึงให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประมาณการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่น ดังนี้ 
 7.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 35 
บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะกำหนดภาระค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่น
เกินกว่าร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่ได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจึงต้องใช้แผนอัตรากำลังเป็นเครื่องมือควบคุมภาระค่าใช้จ่ายมิให้เกินกว่า
กฎหมายกำหนด 
 7 .2 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวิเคราะห์ภาระค่าใช้จ่ายท่ีเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน สิทธิสวัสดิการต่างๆ และกรอกข้อมูลลงในแบบการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน 
ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่นและต้องแสดงบัญชกีารจัดคนลงสู่ตำแหน่งในแต่ละส่วนราชการด้วย  
 7.3 การประมาณการเงินเดือน ให้ดำเนินการ ดังนี้ 
       7.3.1 ตำแหน่งประเภทท่ัวไปและประเภทวิชาการท่ีกำหนดให้เป็นตำแหน่งระดับ
ขยาย ให้คำนวณตามอัตราเงินเดือนของผู้ครองตำแหน่ง สำหรับกรณีตำแหน่งว่าง ท่ีขอกำหนดขึ้นใหม่หรือท่ีว่าง
ในรอบปีงบประมาณใหม่ให้คำนวณโดยประมาณการในอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งแรกบรรจุกับอัตราขั้นสูงของ
ตำแหน่งท่ีเหนือขึ้นไปอีกหนึ่งระดับรวมกันหารสองและคูณด้วย 12 เดือน ตามอัตราบัญชีเงินเดือนในระบบแท่ง 
(บัญชี 5) ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น ลงวันท่ี 28 มกราคม 2559 
       7.3.2 ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นและประเภทบริหารท้องถิ่น ท่ีเป็น
ตำแหน่งว่างท่ีขอกำหนดขึ้นใหม่ หรือท่ีว่างในรอบปีงบประมาณใหม่ ให้คำนวณอัตราเงินเดือนโดยใช้อัตรา   
ขั้นต่ำกับอัตราขั้นสูงของระดับตำแหน่งนั้นรวมกันหารสอง เมื่อได้อัตราเงินเดือนท่ีเป็นค่ากลางนั้นแล้วให้รวม
กับเงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่ม หรือเงินค่าตอบแทนอื่น (ถ้ามี) คูณด้วย 12 เดือน ตามอัตราบัญชีเงินเดือน   
ในระบบแท่ง (บัญชี 5) ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น ลงวันท่ี 28 มกราคม 2559 และอัตราเงินประจำตำแหน่ง 
ในระบบแท่ง ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ 
จ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2559 
 

/ 7.3.3 ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  
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       7.3.3 ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ท่ีเป็นตำแหน่งว่างท่ีขอกำหนดขึ้นใหม่ หรือท่ีว่างในรอบ
ปีงบประมาณใหม่ ให้คำนวณอัตราเงินเดือนโดยใช้อัตราขั้นต่ำสุดของอันดับ คศ. 1 กับอัตราขั้นสูงของอันดับ 
คศ. 2 รวมกันหารสองและคูณด้วย  12 เดือน ตามอัตราบัญชีเงินเดือนแนบท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน      
เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558     
ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 25 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2558 เรื่อง 
การปรับอัตราเงินเดือนสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นท่ีมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ     
      7.4 การประมาณการค่าจ้างลูกจ้างประจำ  ให้คำนวณตามอัตราเงินเดือนของผู้ครอง
ตำแหน่ง โดยใช้ข้อมูลบัญชีอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ  ก.อบต.      
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 5426 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
2557   
           7.5 กรณีตำแหน่งพนักงานจ้างในแผนอัตรากำลัง 3 ปี เป็นตำแหน่งว่างและได้ปรับปรุง
ช่ือตำแหน่งสอดคล้องกับสายงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นแล้ว ให้ประมาณการภาระค่าใช้จ่าย
โดยใช้ฐานอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิท่ีใช้ในการบรรจุแต่งต้ัง เช่น เมื่อปรับปรุงช่ือตำแหน่งพนักงานจ้าง        
ตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ให้คำนวณอัตราค่าตอบแทน         
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) โดยการคำนวณอัตราค่าจ้างของพนักงานจ้างให้ใช้ข้อมูลบัญชี  
อัตราค่าจ้างของพนักงานจ้าง ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 36     
ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง   

    7.6 ข้าราชการถ่ายโอน ลูกจ้างประจำถ่ายโอน ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและพนักงานจ้างท่ีได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง ให้ระบุข้อมูลในแผนอัตรากำลัง
ให้ครบถ้วน แต่ไม่ต้องนำรายจ่ายนั้นมาคำนวณเป็นภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลตามมาตรา 35 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
นำเงินรายได้มาจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้างเกินกว่าอัตราท่ีได้รับจัดสรร ให้นำเงินส่วนท่ีจ่ายเกินนั้นมาคำนวณเป็น
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลด้วย 

    7.7 ให้ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น ในอัตราร้อยละ 20 ของยอดรวมเงินเดือน
ค่าจ้างในแต่ละปี 

8. ฐานคำนวณงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
    การจัดทำแผนอัตรากำลังประจำปี 2561 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดจัดทำ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี  2561 แล้วเสร็จ ให้ใช้ประมาณการรายจ่ายประจำปี 2561 เป็นฐาน           
ในการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ. 2542 ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดยังจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ไม่แล้วเสร็จให้ใช้ฐาน
รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 บวกเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 2 เป็นฐานการคำนวณ  
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9. อัตราเงินประจำตำแหน่ง 

       การคำนวณเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันท่ี 22 เมษายน 
2547 และหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 28 ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2548       
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน และประกาศ ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น      
ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2559 

10. ความสมบูรณ์ของแผนอัตรากำลัง 3 ปี  
      ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอร่างแผนอัตรากำลัง 3 ปี ต่อ ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.

จังหวัด และ ก.เมืองพัทยา ภายในเดือนสิงหาคม 2560 เมื่อ ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด และ ก.เมืองพัทยา
เห็นชอบร่างแผนอัตรากำลัง  3  ปี  แล้ว  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนอัตรากำลัง  3 ปี 
(ปีงบประมาณ 2561 – 2563) โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 1  ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป เพื่อเป็นกรอบการกำหนด
ตำแหน่ง การสรรหาตำแหน่ง การใช้ตำแหน่ง และการพัฒนาบุคลากรในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า คือ ปีงบประมาณ 
2561 – 2563  

     ท้ังนี้  ในห้วงการบังคับใช้แผนอัตรากำลัง  3  ปี นั้น  ตำแหน่งว่างในสายงานผู้ปฏิบัติ       
และสายงานผู้บริหารให้ถือปฏิบัติตามคำส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสบแห่งชาติ  ท่ี 8/2560  ฉบับลงวันท่ี              
21 กุมภาพันธ์ 2560 อย่างเคร่งครัด กรณีการละเลยการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ประเภทอำนวยการ
ท้องถิ่นและประเภทบริหารท้องถิ่น) ท่ีว่างนั้น ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.2/ว 1200 
ลงวันท่ี 20 เมษายน 2553 เรื่องการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ 
(ประเภทท่ัวไปและประเภทวิชาการ) และพนักงานจ้างท่ีว่าง หากไม่ดำเนินการสรรหาภายใน 1 ปี ขอให้ 
ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต. จังหวัด และ ก.เมืองพัทยา ตรวจสอบการกำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งให้
เหมาะสม โดยอาจพิจารณายุบเลิกหรือเกล่ียตำแหน่งดังกล่าวไปไว้ในงานท่ีมีความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วน
มากกว่า 

      เมื่อครบกำหนดระยะเวลาของแผนอัตรากำลัง  ประจำปี 2561 – 2563 แล้ว ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ในรอบถัดไป (ปีงบประมาณ 2564 – 2566) โดยเริ่มจัดทำ
ร่างแผนเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้แผนอัตรากำลังมีความต่อเนื่องและประกาศใช้ได้ทันภายใน 1 ตุลาคม 2563 

11. การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการหรือปรับปรุงตำแหน่งบริหาร 
       การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้าง         

ส่วนราชการและระดับตำแหน่งของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
        1) หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.1/ว 154            
ลงวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2545 เรื่อง ข้อแนะนำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
        2) หนังสือสำนักงาน ก.ท. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 40 ลงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 
2545 เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการภายในสำนัก/กองการศึกษาของเทศบาล 
        3) หนังสือสำนักงาน ก.จ. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 540  ลงวันท่ี 29 มีนาคม  
2547 เรื่อง แจ้งมติ ก.จ. และ ก.อบต. ในการกำหนดโครงสร้าง กอง/ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนตำบล 

/ 4) หนังสือ… 
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      4) หนังสือสำนักงาน ก.ท. ท่ี มท 0809.2/ว 149 ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2548       
เรื่อง การขอยุบเลิกตำแหน่งพนักงานเทศบาล    
        5) หนังสือสำนักงาน ก.ท. ท่ี มท 0809.2/ว 28  ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2550    
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการกำหนดตำแหน่งของเทศบาล 
          6) หนังสือสำนักงาน ก.ท. ท่ี มท 0809.2/ว 251 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2552 
 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
          7) หนังสือสำนักงาน ก.จ. ท่ี มท 0809.2/ 71 ลงวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง 
การกำหนดส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกองหรือสำนัก 
           8) หนังสือสำนักงาน ก.จ. ท่ี มท 0809.2/ว 99 ลงวันท่ี 18 กรกฎาคม 2555 , หนังสือ
สำนักงาน ก.ท. ท่ี มท 0809.2/ว 100 ลงวันท่ี 18 กรกฎาคม 2555  และหนังสือสำนักงาน ก.อบต.  
ท่ี มท 0809.2/ว 101 ลงวันท่ี 18 กรกฎาคม 2555 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งหัวหน้างาน ระดับ 6 
          9) หนังสือสำนักงาน ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/452 ลงวันท่ี 22 สิงหาคม 2556    
เรื่อง หารือการยุบส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
          10) หนั งสือสำนั กงาน ก.ท. ท่ี  มท 0809.9/ว 4  ลงวันท่ี  3  มีนาคม  2557  เรื่อง            
การขอปรับปรุงส่วนราชการระดับกองเป็นสำนัก 

      11) ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับ
ตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2558 

      12) ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับ
ตำแหน่งของเทศบาล พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2558 

      13) ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับ
ตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2558 

      14) หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 23 ลงวัน ท่ี             
3 มีนาคม 2559 เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามบทเฉพาะกาลในมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับโครงสร้างและ
ระดับตำแหน่งในระบบใหม่   

      15) หนังสือสำนักงาน ก.ท. ท่ี มท 0809.2/ว 77 ลงวันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  
เรื่อง แนวทางการปรับปรุงตำแหน่งสายงานผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง 

   16) หนังสือสำนักงาน ก.ท. ท่ี มท 0809.2/ว  72 ลงวันท่ี 22 กรกฎาคม 2559 
เรื่อง การจัดต้ังกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน 

       17) หนังสือสำนักงาน ก.จ. ท่ี มท 0809.2/ว 89 ลงวันท่ี 18 สิงหาคม 2559 เรื่อง 
การกำหนดตัวช้ีวัดในการประเมินการกำหนดระดับตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้า     
ส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่าย 

       18) หนังสือสำนักงาน ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 110 ลงวันท่ี 21 กันยายน 2559  
เรื่อง แนวทางการกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นและประเภทอำนวยการท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 

/ กรณีองค์กรปกครอง... 
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       กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความประสงค์ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ       
การปรับปรุงระดับตำแหน่ง หรือการกำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่ เช่น การจัดต้ังกองหรือฝ่ายเพิ่มใหม่ ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดต้ังกอง/ฝ่าย หรือหลักเกณฑ์การปรับปรุง
ระดับตำแหน่ง หรือการกำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอเรื่องแยกต่างหาก         
จากการขอความเห็นชอบการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3  ปี  (ปีงบประมาณ 2561  – 2563) เนื่องจากต้องมี         
การวิเคราะห์ปริมาณงาน คุณภาพงาน และแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาเป็นการเฉพาะ ซึ่งหากทำพร้อม
ไปในคราวเดียวอาจส่งผลให้การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ  2561 – 2563) 
ไม่แล้วเสร็จภายใน 1 ตุลาคม 2560 ได้ 

12. การกำหนดหรือการปรับปรุงตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประเภทผู้มีทักษะ 
              ให้ถือปฏิบัติตามตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว  77    
ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2547 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) 
เรื่อง ปรับปรุงค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) พนักงานจ้างท่ัวไป และการกำหนดตำแหน่ง และเรื่องต่อสัญญาจ้างลูกจ้าง
ช่ัวคราว   
         สำหรับลูกจ้างประจำให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 
0809.5/ว 121 ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2553 เรื่อง การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ         
และหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.5/ว 78 ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง 
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานตำแหน่งลูกจ้างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2556  

13. การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
      กรณีมีการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ การปรับประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การปรับปรุงระดับตำแหน่ง การกำหนดตำแหน่งเพิ่ม หรือการอื่นใดท่ีกระทบต่อแผนอัตรากำลัง 3 ปี ให้จัดทำ
ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมทุกครั้ง โดยประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2563)    
ครั้งท่ี .... ท้ังนี้  ให้ระบุว่าเป็นไปตามมติ ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต. จังหวัด และ ก.เมืองพัทยา ครั้งท่ีเท่าใด         
เมื่อวันท่ีเท่าใดให้ชัดเจน 

14. กรณีภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลเกินร้อยละ 40  
      ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ,ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท0809.3/     

ว 1632 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2555 เรื่อง แนวทางการปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรให้เป็นไปตาม     
มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กรณีท่ีองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี                
ให ้ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต. จังหวัด และ ก.เมืองพัทยา แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดมาตรการปรับลด
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลให้อยู่ในอัตราร้อยละท่ีกฎหมายกำหนด เสนอ ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต. 
จังหวัด และ ก.เมืองพัทยา เห็นชอบและขอให้ ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต. จังหวัด และ ก.เมืองพัทยา แนะนำ 
กำกับ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมิให้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลเกินกว่า
อัตราท่ีกำหนดตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ข้ึนได้ 
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แนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 
 

 1. ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถ่ิน 
      1.1  กรณีมีผู้ดำรงตำแหน่ง 

                     ตัวอย่าง นายจิรัฎฐ์ ฯ ตำแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง) อัตราเงินเดือน
ปัจจุบัน 60,830 บาท  
  1. ช่องเงินเดือน (1)  =  A + B 
           A =  อัตราเงินเดือนปัจจุบัน  x  12 เดือน 
          B =  เงินประจำตำแหน่ง + เงินค่าตอบแทน 
   ท้ังนี้ สามารถจำแนกรายละเอียดการคำนวณ A และ B ได้ ดังนี้ 

    1.1 การคำนวณ  A  
               คือ การคำนวณอัตราเงินเดือนปัจจุบัน จำนวน 12 เดือน ดังนี้ 

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

    1.2 การคำนวณ  B  
 คือ การคำนวณอัตราเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าตอบแทนท่ีจ่ายนอกเหนือจาก

เงินเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ท่ีจ่ายควบกับเงินเดือนท่ีจ่ายจริง จำนวน 12 เดือน ให้คำนวณโดยใช้ข้อมูลอัตราเงิน
ประจำตำแหน่งในระบบแท่ง ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2559 

       ดังนั้น  B  คือ อัตราเงินประจำตำแหน่ง/เงินค่าตอบแทน/เงินเพิ่มอื่น  ๆจึงคำนวณได้ ดังนี้ 
         = (อัตราเงินประจำตำแหน่งปลัด  ระดับสูง  x  12 เดือน)     
         = (10,000  x  12 เดือน)    = 120,000 

สำหรับการได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันท่ี 22 เมษายน 2547 และหนังสือ
สำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 28 ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 

       สรุป B  = (เงินประจำตำแหน่ง) + (เงินค่าตอบแทน / เงินเพิ่มอื่นๆ) 
       สรุป B  = (120,000) + (120,000) = 240,000 
 

    1.3 ช่องเงินเดือนของนายจิรัฏฐ์ ฯ ประจำปี 2561  ได้แก ่
                = (อัตราเงินเดือน 12 เดือน) + (เงินประจำตำแหน่ง) + (เงินค่าตอบแทน/ เงินเพิ่มอื่นๆ) 

= 729,960 + 120,000 + 120,000 
= 969,960  บาท 
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/ 2. ช่องค่าใช้จ่าย …  

 

 2. ช่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น  (2) 
     คือ การคำนวณผลต่างเงินเดือน 1 ข้ัน คูณจำนวน 12 เดือน จึงคำนวณได้ ดังนี้ 
 

     2.1 ช่องค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ้น ปี 2561   
 =  อัตราเงินเดือน 60,830 ของประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับสูง คือ ข้ันท่ี 21  

เพิ่มขึ้น 1 ขั้น คือ ข้ันท่ี 22 อัตราเงินเดือน 62,760 บาท 
      =  (62,760 – 60,830)  x 12 เดือน 
      =  23,160 
     2.2 ช่องค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ้น ปี 2562   

 =  อัตราเงินเดือน 62,760 ของประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับสูง คือ ข้ันท่ี 22  
เพิ่มขึ้น 1 ขั้น คือ ข้ันท่ี 23 อัตราเงินเดือน 64,670 บาท 
      =  (64,670 – 62,760)  x 12 เดือน 
      =  22,920 
      2.3 ช่องค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ้น ปี 2563   

 =  อัตราเงินเดือน 64,670 ของประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับสูง คือ ข้ันท่ี 23  
เพิ่มขึ้น 1 ขั้น คือ ข้ันท่ี 24 อัตราเงินเดือน 666,00 บาท 
      =  (666,00 – 64,670)  x 12 เดือน 
      =  23,160 
 

 3. ช่องค่าใช้จ่ายรวม (3)  คำนวณได้ ดังนี้    
      3.1 ช่องค่าใช้จ่ายรวมปี  2561   

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

      3.2 ช่องค่าใช้จ่ายรวมปี  2562   
=  ช่องค่าใช้จ่ายรวม ปี 2561 + ช่องค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ้น ปี 2562 

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

       3.3 ช่องค่าใช้จ่ายรวมปี  2563   
=  ช่องค่าใช้จ่ายรวม ปี 2562 + ช่องค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ้นปี 2563 

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

 

 
 

ที่ ชื่อสายงาน 

ระดับ จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2) ค่าใช้จ่ายรวม (3) 
ตำแหน่ง 

 

  
จำนวน  
(คน) 

เงินเดือน (1) 2561 2562 2563 2561 2562 2563 

1 
ปลัดเทศบาล  
(นักบริหารงานท้องถ่ิน)   

สูง 1 969,960 23,160 22,920 23,160 993,120 1,016,040 1,039,200 
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/ 1.2  กรณีเป็นตำแหน่ง… 

 

     1.2  กรณีเป็นตำแหน่งว่างจากแผนอัตรากำลังเดิม 
                    ตัวอย่าง ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี มีตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ระดับกลาง  
เป็นตำแหน่งว่าง    
  1. ช่องเงินเดือน (1)  =  A + B 
           A =  ค่ากลางอัตราเงินเดือน  
          B =  เงินประจำตำแหน่ง + เงินค่าตอบแทน/เงินเพิ่มอื่นๆ 
   ท้ังนี้ สามารถจำแนกรายละเอียดการคำนวณ A และ B ได้ ดังนี้ 

    1.1 การคำนวณ  A  
               คือ การคำนวณค่ากลางอัตราเงินเดือน จำนวน 12 เดือน ดังนี้ 
         = (อัตราเงินเดือนขั้นต่ำสุดของประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง ขั้น 1 อัตรา 
22,140  + อัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง ขั้น 31.5 อัตรา 67,560 
หาร 2) x 12 เดือน 

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

    1.2 การคำนวณ  B  
 คือ การคำนวณอัตราเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าตอบแทนท่ีจ่ายนอกเหนือจาก

เงินเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ท่ีจ่ายควบกับเงินเดือนท่ีจ่ายจริง  จำนวน 12 เดือน ให้คำนวณโดยใช้ข้อมูลอัตราเงิน
ประจำตำแหน่งในระบบแท่ง ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2559 

       ดังนั้น  B  คือ อัตราเงินประจำตำแหน่ง/เงินค่าตอบแทน/เงินเพิ่มอื่น  ๆจึงคำนวณได้ ดังนี้ 
         = (อัตราเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกอง/ผู้อำนวยการกอง 
ระดับกลาง  x  12 เดือน)     

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

สำหรับการได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันท่ี 22 เมษายน 2547 และหนังสือ
สำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 28 ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 

       สรุป B  = (เงินประจำตำแหน่ง) + (เงินค่าตอบแทน / เงินเพิ่มอื่นๆ) 
       สรุป B  = (67,200) + (67,200) = 134,400 

          ดังนั้น ช่องเงินเดือนของตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานท่ัวไป 

ระดับกลาง) ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง ได้แก่ 
               = ค่ากลางอัตราเงินเดือน + เงินประจำตำแหน่ง +  เงินค่าตอบแทน/เงินเพิ่มอื่นๆ 

= 538,200 + 67,200 + 67,200 
= 672,600  บาท 
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/ 2. ช่องค่าใช้จ่าย… 

 
 2. ช่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2) 
     คือ การคำนวณผลต่างเงินเดือน 1 ขั้น คูณจำนวน 12 เดือน จึงคำนวณได้ ดังนี้ 

     2.1 ช่องค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ้น ปี 2561   
=  (ผลต่างเงินเดือน 1 ขั้น จากขั้นต่ำสุดของประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง) +  

(ผลต่างเงินเดือน 1 ข้ัน จากขั้นสูงสุดของประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง) หาร 2 x 12 เดือน 

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

 3. ช่องค่าใช้จ่ายรวม (3)  คำนวณได้ ดังนี้    
      3.1 ช่องค่าใช้จ่ายรวมปี  2561   

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

      3.2 ช่องค่าใช้จ่ายรวมปี  2562   
=  ช่องค่าใช้จ่ายรวม ปี 2561 + ช่องค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ้น ปี 2562 

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

       3.3 ช่องค่าใช้จ่ายรวมปี  2563   
=  ช่องค่าใช้จ่ายรวม ปี 2562 + ช่องค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ้นปี 2563 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 

/ 1.3 กรณีเป็นตำแหน่ง…  

ที่ ชื่อสายงาน 

ระดับ จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2) ค่าใช้จ่ายรวม (3) 
ตำแหน่ง 

 

  
จำนวน  
(คน) 

เงินเดือน (1) 2561 2562 2563 2561 2562 2563 

1 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  
(นักบริหารงานท่ัวไป)   

กลาง - 672,600 19,200 19,200 19,200 691,800 711,000 730,200 
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     1.3 กรณีเป็นตำแหน่งกำหนดใหม่  
              ตัวอย่าง  เทศบาลประสงค์กำหนดตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ  ในปีงบประมาณ 
2561   

  1. ช่องเงินเดือน (1)  =  ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง ให้ใส่เลข 0 
 

  2. ช่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)  
      2.1 ช่องค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ้น ปี 2561   

คือ การคำนวณค่ากลางอัตราเงินเดือน จำนวน 12 เดือน ดังนี้ 
         = (อัตราเงินเดือนขั้นต่ำสุดของประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  ขั้น 1 อัตรา 
9,740 + อัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ขั้น 32.5 อัตรา 49,480) หาร 2    
x 12  เดือน    
          =  (9,740 + 49,480 )  x 12  เดือน     
               2 

=   355,320 
 
      2.2 ช่องค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ้น ปี 2562   
          คือ การคำนวณผลต่างเงินเดือน 1 ข้ัน คูณจำนวน 12 เดือน ดังนี้ 

=  (ผลต่างเงินเดือน 1 ขั้น จากขั้นต่ำสุดของประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ) +  
(ผลต่างเงินเดือน 1 ข้ัน จากขั้นสูงสุดของประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) หาร 2 x 12 เดือน 
          =  (10,250 – 9,740) + (49,480 – 47,990) x 12 เดือน  
       2 

= 12,000  บาท 
 
      2.3 ช่องค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ้น ปี 2563   
   ให้ใส่ยอดประมาณการเดียวกับช่องค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มข้ึน ปี 2562  (12,000)   
 

 3. ช่องค่าใช้จ่ายรวม (3)  คำนวณได้ ดังนี้    
      3.1 ช่องค่าใช้จ่ายรวมปี  2561   

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

      3.2 ช่องค่าใช้จ่ายรวมปี  2562   
=  ช่องค่าใช้จ่ายรวม ปี 2561 + ช่องค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ้น ปี 2562 

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

      3.3 ช่องภาระค่าใช้จ่ายรวมปี  2563   
=  ช่องค่าใช้จ่ายรวม ปี 2562 + ช่องค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ้นปี 2563 

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

/ 1. นิติกร... 



- 16 - 
 

 

 
 

 2. ลูกจ้างประจำ 
     ให้ใช้แนวทางการคำนวณลักษณะเดียวกับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีมีผู้ดำรง
ตำแหน่ง โดยอนุโลม 

 
 3. พนักงานจ้าง 

     3.1 กรณีมีผู้ดำรงตำแหน่ง 
                     ตัวอย่าง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล  อัตราค่าตอบแทนปัจจุบัน 19,340 บาท 
  1. ช่องเงินเดือน (1)   =  (อัตราค่าตอบแทนปัจจุบัน) x 12 เดือน 
         เงิน  =  19,340 x 12 
         เงิน  =  232,080 
 

  2.  ช่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น  (2)    
     คือ  การคำนวณการเพิ่มค่าตอบแทนร้อยละ 4 จากอัตราค่าตอบแทนปัจจุบัน คูณจำนวน 

12 เดือน  จึงคำนวณได้ ดังนี้ 

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

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

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

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

ที่ ชื่อสายงาน 

ระดับ จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2) ค่าใช้จ่ายรวม (3) 
ตำแหน่ง 

 

  
จำนวน  
(คน) 

เงินเดือน (1) 2561 2562 2563 2561 2562 2563 

1 นิติกร 
ปฏิบัติการ/
ชำนาญการ 

-  0 355,320 12,000 12,000 355,320 367,320 379,320 
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/ 3. ช่องค่าใช้จ่าย… 

 
 3. ช่องค่าใช้จ่ายรวม (3)  คำนวณได้ ดังนี้    
      3.1 ช่องค่าใช้จ่ายรวมปี  2561   

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

      3.2 ช่องค่าใช้จ่ายรวมปี  2562   
=  ช่องค่าใช้จ่ายรวม ปี 2561 + ช่องค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ้น ปี 2562 

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

      3.3 ช่องภาระค่าใช้จ่ายรวมปี  2563   
=  ช่องค่าใช้จ่ายรวม ปี 2562 + ช่องค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ้นปี 2563 

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

  หมายเหตุ  - ยอดคำนวณ 4% หากมีเศษให้ปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็มสิบ 
 

 
     3.2 กรณเีป็นตำแหน่งว่าง จากแผนอัตรากำลังเดิม 
                    ตัวอย่าง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน เดิมตำแหน่งกำหนดเป็นตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ี
พัฒนาชุมชน  เป็นตำแหน่งว่าง ให้ปรับปรุงช่ือตำแหน่งสอดคล้องกับสายงานของข้าราชการหรือพนักงาน    
ส่วนท้องถิ่นและให้คำนวณอัตราค่าตอบแทนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  

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

 

  2. ช่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2) 
        2.1 ช่องค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ้น ปี 2561   

=  ให้ใส่เลข 0 เนื่องจากไม่มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เพราะพนักงานจ้างไม่มี
คุณสมบัติท่ีอาจเล่ือนขั้นค่าตอบแทนระหว่างปี 2561    
        2.2 ช่องค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ้น ปี 2562   
          =  (อัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุใหม่ (1 ม.ค. 2557)  x 4% ) x 12 เดือน 
          =  (11,500 x 4 % ) x 12   
          =  460 x 12 
          =  5,520 

/ 2.2 ช่องค่าใช้จ่าย... 

ที่ ชื่อสายงาน 

ระดับ จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2) ค่าใช้จ่ายรวม (3) 
ตำแหน่ง 

 

  
จำนวน  
(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 ช่องค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ้น ปี 2563   
          =  (อัตราค่าตอบแทนปี 2562)  x 4%  x 12 เดือน 
          =  (15,600 x 4 %)  x 12 
          =  480  x 12 
          =  5,760 
 
 3. ช่องค่าใช้จ่ายรวม (3)  คำนวณได้ ดังนี้    
      3.1 ช่องค่าใช้จ่ายรวมปี  2561   

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

      3.2 ช่องค่าใช้จ่ายรวมปี  2562   
=  ช่องค่าใช้จ่ายรวม ปี 2561 + ช่องค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ้น ปี 2562 

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

      3.3 ช่องภาระค่าใช้จ่ายรวมปี  2563   
=  ช่องค่าใช้จ่ายรวม ปี 2562 + ช่องค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ้นปี 2563 

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

 

  หมายเหตุ  - ยอดคำนวณ 4% หากมีเศษให้ปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็ม 
           - อัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุใหม่ (1 ม.ค. 2557) คือ บัญชีกำหนดอัตรา
ค่าตอบแทนผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ท่ี ก.พ. ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. รับรองคุณวุฒิ หรือผู้มี
ทักษะประสบการณ์ ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ,ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท  0809.5/ว 81 ลงวันท่ี        
10 กรกฎาคม 2557 
 

 
 
 
 
 
 

/ 3.2 กรณเีป็นตำแหน่ง... 
 

ที่ ชื่อสายงาน 

ระดับ จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2) ค่าใช้จ่ายรวม (3) 
ตำแหน่ง 

 

  
จำนวน  
(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 กรณเีป็นตำแหน่งกำหนดใหม่ 
             ตัวอย่าง  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
  1. ช่องเงินเดือน (1)   

    =  ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง ให้ใส่เลข 0 
         เงินเดือน (1)   

  2. ช่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)    
      2.1 ช่องค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ้น ปี 2561   

=  อัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุใหม่ (1 ม.ค. 2557)  x  12 เดือน 
          =  15,000 x 12   
          =  180,000 
      2.2 ช่องค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ้น ปี 2562   
          =  (อัตราค่าตอบแทนปี 2561  x  4%)  x  12 เดือน 
          =  (15,000 x 4%)  x 12   
          =  600  x 12 
          =  7,200 
      2.3 ช่องค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ้น ปี 2563   
          =  (อัตราค่าตอบแทนปี 2562)  x 4%  x 12 เดือน 
          =  (15,600 x  4 %)  x 12 
          =  630  x 12 
          =  7,560 
 
 3. ช่องค่าใช้จ่ายรวม (3)  คำนวณได้ ดังนี้    
      3.1 ช่องค่าใช้จ่ายรวมปี  2561   

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

      3.2 ช่องค่าใช้จ่ายรวมปี  2562   
=  ช่องค่าใช้จ่ายรวม ปี 2561 + ช่องค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ้น ปี 2562 

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

      3.3 ช่องภาระค่าใช้จ่ายรวมปี  2563   
=  ช่องค่าใช้จ่ายรวม ปี 2562 + ช่องค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ้นปี 2563 

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

 
 

/ หมายเหตุ...   
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  หมายเหตุ  - ยอดคำนวณ 4% หากมีเศษให้ปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็ม 
           - อัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุใหม่ (1 ม.ค. 2557) คือ บัญชีกำหนดอัตรา
ค่าตอบแทนผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ท่ี ก.พ. ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. รับรองคุณวุฒิ หรือผู้มี
ทักษะประสบการณ์ ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ,ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท  0809.5/ว 81 ลงวันท่ี        
10 กรกฎาคม 2557 
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