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คู่มือการจัดทำหรือการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(แนบท้ายหนังสือสำนักงาน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 70  ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563) 

………………………………………………… 
 

  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      
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542  
  ในแผนอัตรากำลังกำหนดให้แสดงข้อมูลอัตรากำลังทั้งข้าราชการส่วนท้องถ่ินและพนักงานจ้าง   
ให้อยู่ในฉบับเดียวกัน ซึ่งได้แก่ ข้อมูลตำแหน่งและอัตราของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พนักงานส่วนท้องถ่ิน 
ข้าราชการถ่ายโอน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้างทุกประเภท ทั้งที่ตั้งจ่าย  
จากหมวดเงินเดือน ค่าจ้างของท้องถ่ินและที่ตั้งจ่ายจากการได้รับจัดสรรเงินเดือน ค่าจ้างจากเงินอุดหนุน
รัฐบาล เพื่อให้การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566 เป็นไปอย่างถูกต้อง       
จึงกำหนดแนวทางดำเนินการซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

    1. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
ประกอบด้วย 

      -  นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    เป็นประธานกรรมการ 
      -  ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   เป็นกรรมการ 
      -  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ     เป็นกรรมการ 
      -  หัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล   เป็นกรรมการและเลขานุการ 
      -  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินที่ได้รับมอบหมายไม่เกิน 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
ทั้งนี้ การออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ให้ระบุช่ือและตำแหน่ง       

หรือระบุเฉพาะตำแหน่งก็ได้ 

2. บทวิเคราะห์อำนาจหน้าท่ีและภารกิจ 
    ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินวิเคราะห์อำนาจหน้าที่และกำหนดภารกิจตามยุทธศาสตร์     

การพัฒนา แผนพัฒนาในช่วงระยะ 3 ปี ข้างหน้า ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละประเภท 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ตลอดจน
กฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นโยบายของรัฐบาล 
นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ินและสภาพปัญหาภายในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ัน โดยแบ่งออกเป็น
ด้านๆ ตามความเหมาะสม เช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง ด้านการบริหาร   
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อให้ทราบว่าในแต่ละส่วนราชการมีภารกิจอะไรที่จะต้อง
ดำเนินการในช่วงระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า และอยู่ในอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามนโยบายหรือไม่ 

 
/ ทั้งนี้ ให้วิเคราะห์... 
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   ทั้งนี้ ให้วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม รวมถึง
แนวทางในการเข้าไปแก้ไขปัญหาหรือดำเนินการพัฒนาท้องถ่ินให้สอดคล้องกับหลักการ  SWOT เพื่อให้         
การดำเนินการเกิดประโยชน์สูงสุดและอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย ระเบี ยบ หนังสือสั่งการ          
ที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ 

3. บทวิเคราะห์ประเมินความต้องการกำลังคน 
    ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน วิเคราะห์ว่าในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ    

ตามข้อ 2 จะต้องกำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในตำแหน่งใด และจำนวนเท่าใด จึงจะทำให้การปฏิบัติงานตามภารกิจที่อยู่ในอำนาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

    สำหรับความต้องการกำลังคนนั้น ให้พิจารณาจากภารกิจ ปริมาณงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน     
และคาดคะเนว่าจะมีภารกิจใดเพิ่มข้ึนในช่วงระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า โดยพิจารณาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ    
และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้น นโยบาย
ที่สำคัญของรัฐบาลและนโยบายผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตลอดจนสภาพปัญหาภายในเขตพื้นที่ 

     ทั้งนี้ ให้มีการเก็บสถิติปริมาณงานที่เกิดข้ึนของแต่ละส่วนราชการ โดยอาจอ้างอิงข้อมูล    
จากผลการดำเนินการประจำปีที่รายงานต่อสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ชัดเจน      
เพื่อประกอบการพิจารณาว่าแต่ละส่วนราชการจำเป็นต้องใช้อัตรากำลังที่เป็นข้าราชการ พนักงานจ้าง        
รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเทา่ใดแล้วจำแนกเป็นประเภทตำแหน่งและระดับใหเ้หมาะสมกับปรมิาณงานและคุณภาพ
งานนั้นต่อไป ให้ดำเนินการรวบรวมปริมาณงานที่เกิดข้ึนกับเวลาที่ใช้ไปทั้งหมด เปรียบเทียบกับเวลาที่บุคคล
นั้นจะต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ใน  1 ปี  กล่าวคือ ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้าง มีเวลาปฏิบัติราชการคิดเป็น 82,800 นาทีต่อปีเทียบกับเวลาทั้งหมดที่ต้องปฏิบัติงานนั้นให้สำเร็จ 
กรณีมีเศษเกินกึ่งหนึ่งให้ปัดข้ึนเป็นจำนวนเต็มได้ 

     การประเมินความต้องการกำลังคนนั้น ให้สำรวจจำนวนอัตรากำลังของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มีอยู่ในปัจจุบันและกำลังคนที่ต้องการเพิ่มหรือ
อัตรากำลังที่คาดว่าจะสูญเสีย เนื่องจากการเกษียณอายุราชการหรือครบกำหนดสัญญาจ้างในแต่ละปี 

     ทั้งนี้ เพื่อให้การคำนวณกรอบอัตรากำลังเป็นไปอย่างรอบคอบ ขอให้องค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถ่ินและคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน (ก.จังหวัด) มีการเปรียบเทียบอัตรากำลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในกลุ่ม/ขนาดเดียวกันว่ามีจำนวนใกล้เคียง
หรือแตกต่างกันประการใด สำหรับในกรณีพบว่าการกำหนดจำนวนอัตรากำลังมีความแตกต่างกัน           
อย่างมีนัยสำคัญ ก็ให้ทบทวนเหตุผลความจำเป็นในการกำหนดตำแหน่งนั้นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อมิให้ เกิด           
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลที่สูงหรือเกินความจำเป็น การกำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่ขอให้พิจารณา
เกลี่ยอัตรากำลังที่ว่างเป็นอันดับแรก 

4. บทวิเคราะห์การวางแผนการใช้กำลังคน 
    ให้มีการสำรวจและประเมินความรู้ ความสามารถของกำลังคนที่มีอยู่เพื่อใช้เป็นข้อมูล         

ในการวางแผนพัฒนาบุคลากรหรือฝึกอบรมกำลังคนให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและพัฒนาบุคลากร    
ให้มีความรู้ความสามารถอันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อให้การใช้อัตรากำลังของข้าราชการหรือพนักงาน          
ส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเกิดประโยชน์สูงสุด 

 
/5. การกำหนด… 



- 3 - 
 

5. การกำหนดตำแหน่งในแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
    ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนำผลที่ ได้จากการวิเคราะห์ ข้างต้นมาจัดทำกรอบ

อัตรากำลัง โดยแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) กำหนดให้นำข้อมูลข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน ข้าราชการถ่ายโอน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้าง รวมไว้ในแผนอัตรากำลังฉบับนี้ โดยแยกข้อมูลเป็นแต่ละส่วนราชการและเรียงตามลำดับ       
รหัสส่วนราชการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 52 ลงวันที่    
13 พฤศจิกายน ๒๕๕8 เรื่อง การจัดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง  

(ระบบแท่ง) ตามตัวอย่างที่กำหนด ดังนี้ 
 1) กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและระดับตำแหน่ง ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 2) กำหนดตำแหน่งในส่วนราชการต่าง ๆ ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตาม 1)                
โดยพิจารณาว่า ควรกำหนดตำแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด จำนวนเท่าใด (ข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง) จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ    
ลักษณะงานและปริมาณงานในส่วนราชการนั้น 
 3) ตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินที่กำหนดในส่วนราชการ ตาม 2)      
ต้องเป็นตำแหน่งสายงานที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน (ก.กลาง) ได้จัดทำ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งแล้วตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 
(จำนวน 99 สายงาน) กรณีการกำหนดตำแหน่งในสายงานใหม่ที่ยังไม่ได้จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของ
ตำแหน่งสายงานนั้นให้ ก.จังหวัด เสนอให้ ก.กลาง พิจารณาให้ความเห็นชอบและจัดทำมาตรฐานกำหนด
ตำแหน่งก่อน  

3.1) ตำแหน่งสายงานผู้ปฎิบัติ ได้แก่ ตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ   
ให้กำหนดตำแหน่งเป็นระดับขยายในระดับตำแหน่งแรกบรรจุและเหนือข้ึนไปอีก 1 ระดับ โดยไม่ต้องขอความ
เห็นชอบคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินเพื่อปรับปรุงตำแหน่ง สำหรับระดับตำแหน่ง
นอกเหนือจากที่กำหนดนี้จะต้องยื่นเรื่องเพื่อขอความเห็นชอบปรับปรุงระดับตำแหน่งก่อน ดังนี้ 
          3.1.1 ตำแหน่งประเภททั่วไป ให้กำหนดตำแหน่งในระดับปฏิบัติงาน (ปง.)/
ชำนาญงาน  (ชง.) โดยอาจใช้ตัวย่อตามที่กำหนด เช่น เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. สำหรับระดับอาวุโส (อส.) 
ให้เสนอขอปรับปรุงตำแหน่งก่อนตามเงื่อนไขที่กำหนด 
          3.1.2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ให้กำหนดตำแหน่งในระดับปฏิบัติการ 
(ปก.)/ชำนาญการ (ชก.) โดยอาจใช้ตัวย่อตามที่กำหนด เช่น นักทรัพยากรบุคคล  ปก./ชก. สำหรับระดับ    
ชำนาญการพิเศษ (ชพ.) และระดับเช่ียวชาญ (ชช.) ให้เสนอขอปรับปรุงตำแหน่งก่อนตามเงื่อนไขที่กำหนด 
                     3.1.3 การกำหนดตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นระดับอาวุโส และตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ เป็นระดับชำนาญการพิเศษ หรือระดับเช่ียวชาญ ห้ามเสนอหรือปรับปรุงตำแหน่งเพิ่มในการ
จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
 

/3.2) ตำแหน่ง… 
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   3.2) ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ได้แก่  ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถ่ินและ
ประเภทบริหารท้องถ่ินให้กำหนดระดับเพียงระดับเดียว โดยอาจปรับเป็นระดับสูงข้ึนตามกรอบโครงสร้าง    
ส่วนราชการที่กำหนดได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบการปรับปรุงตำแหน่งตามเงื่อนไขที่กำหนดแล้วเท่าน้ัน  
ทั้งนี้ ไม่ให้กำหนดหรือปรับปรุงตำแหน่งสายงานผู้บริหารเพิ่มในการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
    3.3) กรณีลูกจ้างประจำที่มีลักษณะงานเหมือนกับข้าราชการหรือพนักงาน       
ส่วนท้องถ่ินให้กำหนดช่ือตำแหน่งให้สอดคล้องกับสายงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินในระบบแท่ง 
ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ด้วย 
                   3.4) กรณีพนักงานจ้างตามภารกิจที่ เป็นตำแหน่งว่างในแผนอัตรากำลัง  3  ปี      
และมีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเช่นเดียวกับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน ให้ปรับปรุงช่ือตำแหน่ง
ให้สอดคล้องกับสายงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินในระบบแท่ง ตามประกาศ  ก.จ. ก.ท. และ     
ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ด้วย  
             กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใดมีความจำเป็นต้องกำหนดตำแหน่ง
พนักงานจ้างตามภารกิจที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเช่นเดียวกับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน (ก.จังหวัด) อาจมีมติเห็นชอบให้กำหนดตำแหน่งพนักงานจ้าง   
ตามภารกิจที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเช่นเดียวกับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินดังกล่าวได้       
โดยไม่จำเป็นต้องมีกรอบตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินตำแหน่งนั้นก่อนก็ได้ เพื่อเป็น           
การประหยัดงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคล เช่น กำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจในตำแหน่ง    
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยได้ แม้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้นไม่มีกรอบตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงาน         
ส่วนท้องถ่ินในตำแหน่งแพทย์แผนไทย ทั้ งนี้  ห้ามมีการปรับหรือเกลี่ยอัตรากำลังของพนักงานจ้าง                   
โดยการกำหนดตำแหน่งอยู่ในสำนัก กอง หรือส่วนราชการใดให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง สำหรับพนักงานจ้าง
สามารถปรับเกลี่ยตำแหน่งได้เฉพาะมีการปรับปรุงหรือกำหนดโครงสร้างส่วนราชการใหม่ภายหลังที่ ก.จังหวัด 
ได้เห็นชอบแผนอัตรากำลัง 3 ปีแล้ว 
   3.5) ข้าราชการครูหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับเงินอุดหนุน    
จากรัฐบาล ให้กำหนดช่ือตำแหน่งตามกรอบอัตราที่ เคยได้รับการจัดสรร โดยใช้เลขที่ตำแหน่งตามที่            
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินแจ้ง การกำหนดตำแหน่งในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ให้กำหนดเฉพาะช่ือตำแหน่ง 
ได้แก่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู ครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก เนื่องจากตำแหน่ง
สายงานผู้บริหารสถานศึกษา สายงานการสอน และสายงานนิเทศการศึกษาไม่มีระดับตำแหน่ง แต่เป็นตำแหน่ง
ในระบบวิทยฐานะซึ่งทั้งอันดับเงินเดือนและระดับวิทยฐานะจะติดตามตัวผู้ดำรงตำแหน่งนั้นๆ  
          กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งใดคำนวณจำนวนอัตราที่พึงจะมีได้ตาม
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการครู พนักงานครูและ
บุคลากรสนับสนุนการสอนที่สังกัดสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 12 มกราคม 2558 และ
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการครูและ
พนักงานครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 แล้วปรากฏว่า มีจำนวนอัตราครู
ต่ำกว่าเกณฑ์ให้แสดงผลการคำนวณและระบุจำนวนอัตราที่ควรจะมีตามเกณฑ์ พร้อมทั้งกำหนดตำแหน่งตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งให้ปรากฎในแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
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           กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง เมื่อกำหนด
ตำแหน่งแล้วให้เสนอคำของบประมาณยื่นตรงต่อสำนักงบประมาณตามปฏิทินการจัดทำคำของบประมาณ     
ที่สำนักงบประมาณกำหนด สำหรับเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลหากจะกำหนดตำแหน่ง       
เพื่อรองรับการจัดสรรอัตราและงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ให้หมายเหตุในรายการว่า      
“การสรรหาตำแหน่งดังกล่าวให้กระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับแจ้งอนุมัติจัดสรรอัตรากำลังจากกรมส่งเสริม      
การปกครองท้องถิ่นแล้ว”  
             โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้าราชการครูหรือพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาส่วนท้องถ่ินและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  3.5.1) หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท.  และ ก.อบต. ที่  มท  0809.9/ ว 2     
ลงวันที่ 20 มกราคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครู        
ส่วนท้องถ่ินและบุคลากรสนับสนุนการสอนที่สังกัดสถานศึกษา  
           3.5.2) หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่  มท  0809.9/ ว 29     
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2558 เรื่อง การกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูส่วนท้องถ่ิน         
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
           3.5.3) หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.9/ ว 2 
ลงวันที่  16 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ในองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล 
           3.5.4) หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท.  และ ก.อบต. ที่  มท  0809.9/ ว 7      
ลงวันที่  16 มิถุนายน 2559 เรื่อง การกำหนดสายงาน ตำแหน่ง และระดับตำแหน่งข้าราชการหรือ   
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถ่ิน 
 4) การกำหนดตำแหน่งตามแผนอัตรากำลังให้แสดงกรอบอัตรากำลังของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 ที่มีอยู่เดิมทั้งหมด โดยระบุการกำหนด
ตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งที่จะกำหนดข้ึนใหม่ของปีที่หนึ่ง (2564) ปีที่สอง (2565) และปีที่สาม (2566) 
ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน  (ก.กลาง) กำหนด     
โดยพิจารณาความเหมาะสมความจำเป็นตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความยาก คุณภาพของงาน และปริมาณงาน 
ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงประเภทตำแหน่งและสายงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่มีอยู่ในปัจจุบันเท่าน้ัน เพราะ
หากขอกำหนดตำแหน่งเป็นกรณีพิเศษอาจมีผลกระทบต่อเส้นทางความก้าวหน้าของบุคคลนั้นในการเลื่อน
ระดับหรือเปลี่ยนสายงานได้ 
 ทั้งนี้ ก่อนขออนุมัติกำหนดตำแหน่งข้ึนใหม่ให้พิจารณาดำเนินการกับตำแหน่งที่ ว่างและ          
มีความจำเป็นน้อยก่อน โดยการตัดโอนตำแหน่งหรือการปรับปรุงและตัดโอน (เกลี่ยตำแหน่ง) ไปไว้ในงาน         
ที่มีความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนมากกว่า สำหรับลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างห้ามปรับเกลี่ยตำแหน่ง 

6. การกำหนดเลขท่ีตำแหน่งและเลขที่ส่วนราชการ 
    การกำหนดเลขที่ตำแหน่งและเลขที่ส่วนราชการในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ให้ถือปฏิบัติตาม

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
      1) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 52 ลงวันที่        

13 พฤศจิกายน ๒๕๕8 เรื่อง การจัดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง (ระบบแท่ง)  
 

/2) หนังสือ... 
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     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0809.4/ว 849 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 
เรื่อง การกำหนดเลขที่ตำแหน่งของข้าราชการครู/พนักงานครูในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

7. ประมาณการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
         การคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลในแผนอัตรากำลัง 3 ปี นั้น เพื่อให้
แผนอัตรากำลัง 3 ปี เป็นเครื่องมือการควบคุมภาระค่าใช้จ่ายได้อย่างสอดคล้องกับข้อเท็จจริง จึงให้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินประมาณการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่น ดังนี ้
 7.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 35 
บัญญัติว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะกำหนดภาระค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือน  ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทน
อื่นเกินกว่าร้อยละ  40  ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่ได้  ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ
คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน (ก.จังหวัด) จึงต้องใช้แผนอัตรากำลังเป็นเครื่องมือควบคุม
ภาระค่าใช้จ่ายมิให้เกินกว่ากฎหมายกำหนด 
 7.2 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินวิเคราะห์ภาระค่าใช้จ่ายที่ เป็นเงินเดือน ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน สิทธิสวัสดิการต่างๆ และกรอกข้อมูลลงในแบบการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน 
ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่นและต้องแสดงบัญชีการจัดคนลงสู่ตำแหน่งในแต่ละส่วนราชการด้วย  
 7.3 การประมาณการเงินเดือน ให้ดำเนินการ ดังนี้ 
       7.3.1 ตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการที่มีผู้ครองตำแหน่งอยู่ให้คำนวณ
ตามอัตราเงินเดือนของผู้ครองตำแหน่งนั้นคูณด้วย 12 เดือน สำหรับกรณีตำแหน่งว่างที่ขอกำหนดข้ึนใหม่หรือ    
ที่ว่างในรอบปีงบประมาณใหม่ ให้คำนวณโดยประมาณการในอัตราเงินข้ันต่ำของตำแหน่งในระดับแรกบรรจุ  
กับอัตราเงินข้ันสูงของระดับตำแหน่งเหนือข้ึนไปอีกหนึ่งระดับรวมกันหารสองและคูณด้วย 12 เดือน โดยใช้
อัตราบัญชีเงินเดือนตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น ลงวันที่ 28 มกราคม 2559 
       7.3.2 ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถ่ินและประเภทบริหารท้องถ่ินที่มีผู้ครอง
ตำแหน่งอยู่ให้คำนวณตามอัตราเงินเดือนของผู้ครองตำแหน่งนั้นคูณด้วย 12 เดือน สำหรับตำแหน่งว่างที่ขอ
กำหนดข้ึนใหม่หรือที่ว่างในรอบปีงบประมาณใหม่ ให้คำนวณอัตราเงินเดือนโดยใช้อัตราเงินข้ันต่ำกับอัตราเงิน
ข้ันสูงของระดับตำแหน่งนั้นรวมกันหารสอง เมื่อได้อัตราเงินเดือนที่เป็นค่ากลางนั้นแล้วให้ คูณด้วย 12 เดือน 
โดยใช้อัตราบัญชีเงินเดือนตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น ลงวันที่ 28 มกราคม 2559  และอัตราเงินประจำ
ตำแหน่ง ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ จ่ายเงินเดือน 
และประโยชน์ตอบแทนอื่น ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 
   ทั้งนี้ ตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ ประเภทอำนวยการท้องถ่ิน และ
ประเภทบริหารท้องถ่ิน ให้ประมาณการภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนในอัตรา 1 ข้ันของอัตราเงินเดือน 
       7.3.3 เงินประจำตำแหน่งประเภทบริหารท้องถ่ิน ประเภทอำนวยการท้องถ่ิน และ
ประเภทวิชาการ ให้คำนวณเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเงินเดือนของผู้ครองตำแหน่งนั้น 
หรือตำแหน่งว่าง คูณด้วย 12 เดือน  
 
 

/7.3.4 ตำแหน่ง... 
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       7.3.4 ตำแหน่งข้าราชการครู พนักงานครู หรือบุคลากรทางการศึกษาที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินกำหนดตำแหน่งเพิ่ม โดยใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทน 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0809.4/ว 849 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง การกำหนด
เลขที่ตำแหน่งของข้าราชการครู/พนักงานครูในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ให้นำมาคำนวณเป็นภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ดังนี้ 
           1) ตำแหน่งข้าราชการครู พนักงานครู หรือบุคลากรทางการศึกษาที่มีผู้ครอง
ตำแหน่งอยู่ให้คำนวณตามอัตราเงินเดือนของผู้ครองตำแหน่งนั้นคูณด้วย  12  เดือน สำหรับตำแหน่งว่าง                
ที่ขอกำหนดข้ึนใหม่หรือที่ว่างในรอบปีงบประมาณใหม่ ให้คำนวณอัตราเงินเดือนโดยใช้อัตรา ข้ันต่ำสุดของอันดับ    
คศ. 1 กับอัตราข้ันสูงของอันดับ คศ. 2 รวมกันหารสอง และคูณด้วย 12 เดือน ตามอัตราบัญชีเงินเดือนแนบท้าย
พระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2558 ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 25 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 
เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถ่ินที่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ    
                2) ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีผู้ครอง
ตำแหน่งอยู่ให้คำนวณตามอัตราเงินเดือนของผู้ครองตำแหน่งนั้นคูณด้วย  12  เดือน สำหรับตำแหน่งว่าง               
ที่ขอกำหนดข้ึนใหม่หรือที่ว่างในรอบปีงบประมาณใหม่ ให้คำนวณอัตราเงินเดือนโดยใช้อัตราข้ันต่ำสุดของอันดับ       
คศ. 2 กับอัตราข้ันสูงของอันดับ คศ. 3 รวมกันหารสอง และคูณด้วย 12 เดือน ตามอัตราบัญชีเงินเดือนแนบท้าย
พระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2558 ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 25 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 
เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถ่ินที่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ    
          ทั้งนี้ ตำแหน่งข้าราชการครู พนักงานครู หรือบุคลากรทางการศึกษา ให้ประมาณ
การภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนในอัตราร้อยละ 6 ของอัตราเงินเดือน เงินค่าตอบแทน 
      7.4 การประมาณการค่าจ้างลูกจ้างประจำให้คำนวณโดยใช้อัตราค่าจ้างของผู้ครอง
ตำแหน่งนั้น โดยให้ใช้บัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 และ
กลุ่มที่ 3) แนบท้ายหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 
15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) และให้
ได้รับอัตราค่าจ้างไม่สูงกว่าอัตราค่าจ้างข้ันสูงของกลุ่มบัญชีค่าจ้างกลุ่มนั้น ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 8 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.          
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับค่าจ้าง     
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ ให้ประมาณการภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนในอัตรา 1 ข้ันของอัตราค่าจ้าง 
 
 

/7.5 กรณีตำแหน่ง… 
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           7.5 กรณีตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจที่มีลักษณะงานและช่ือตำแหน่งสอดคล้อง     
กับสายงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน เป็นตำแหน่งว่าง ให้ประมาณการภาระค่าใช้จ่าย            
โดยใช้ฐานอัตราเงินค่าตอบแทนตามคุณวุฒิที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้ง เช่น ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ      
ให้ใช้อัตราค่าตอบแทนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือตำแหน่งผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล    
ให้ใช้อัตราค่าตแบแทนในระดับปริญญาตรีเป็นฐานในการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย สำหรับการคำนวณอัตรา
ค่าตอบแทนของพนักงานจ้างให้ใช้บัญชีอัตราค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง แนบท้ายหนังสือสำนักงาน ก.จ. 
ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ทั้งนี้ ให้ประมาณการภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนในอัตรา       
ร้อยละ 4 ของอัตราค่าตอบแทน 

    7.6 ข้าราชการถ่ายโอน ลูกจ้างประจำถ่ายโอน ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและพนักงานจ้างที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง ให้ระบุข้อมูลในแผนอัตรากำลัง
3 ปีให้ครบถ้วน แต่ไม่ต้องนำรายจ่ายนั้นมาคำนวณเป็นภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลตามมาตรา 
35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน      
นำเงินรายได้มาจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนเกินกว่าอัตราที่ได้รับจัดสรร ให้นำเงินส่วนที่จ่ายเกินน้ัน
มาคำนวณเป็นภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลด้วย 

    7.7 ให้ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่นในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของยอดรวม
เงินเดือนค่าจ้างในแต่ละปี  

8. อัตราเงินประจำตำแหน่ง 
    การคำนวณเงินประจำตำแหน่ง และเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของ

ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน ให้ถือปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
    1) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน

ของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2547 ลงวันที่  2 เมษายน 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 
 2) ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถ่ิน ได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547  
 3) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน  

    4) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 

9. ฐานการคำนวณงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
    ฐานการคำนวณงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ให้ใช้ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 และฉบับเพิ่มเติม (ถ้ามี) ที่ประกาศใช้มาประมาณการเพิ่มขึ้นไม่เกิน
ร้อยละ 5 เพื่อเป็นฐานการคำนวณ สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2566            
ให้ประมาณการบวกเพิ่มข้ึนอีกไม่เกินร้อยละ 5 เพื่อเป็นฐานการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 สำหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินใดที่มีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการเกี่ยวกับการประปา หรือกิจการสถานธนานุบาล และได้ตั้ง
งบประมาณมาไว้ในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ให้นำมารวมเป็นฐานการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคด้วย 

/10. ความสมบูรณ์... 
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10. ความสมบูรณ์ของแผนอัตรากำลัง 3 ปี  
      ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเสนอร่างแผนอัตรากำลัง 3 ปี  ประจำปี งบประมาณ            

พ.ศ. 2564 – 2566 ต่อ ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด และ ก.เมืองพัทยา แล้วแต่กรณี ภายในเดือนสิงหาคม 2563 
เมื่อ ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด และ ก.เมืองพัทยา มีมติเห็นชอบร่างแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2564 – 2566 แล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2564 – 2566 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป  เพื่อเป็นกรอบการกำหนดตำแหน่ง    
การใช้ตำแหน่ง การสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่ง และการพัฒนาบุคลากรในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า    

     ทั้ งนี้  ในห้วงระยะเวลาการบั งคับใช้แผนอัตรากำลัง  3  ปี  ประจำปี งบประมาณ           
พ.ศ. 2564 – 2566 นั้น ตำแหน่งว่างในสายงานผู้ปฏิบัติและสายงานผู้บริหารให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสบแห่งชาติ ที่ 8/2560 ฉบับลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 ลงวันที่  28 มิถุนายน 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม      
และประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อย่างเคร่งครัด กรณีการละเลยการสรรหา
ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ประเภทอำนวยการท้องถ่ินและประเภทบริหารท้องถ่ิน) ที่ว่างนั้น ขอให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินพิจารณาดำเนินการตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.2/ว 1200 ลงวันที่ 20 เมษายน 2553 เรื่อง การกำกับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน สำหรับตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ (ประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ) และพนักงานจ้าง   
ที่เป็นตำแหน่งว่าง หากไม่ดำเนินการสรรหาภายใน 1 ปี หรือครบรอบ 1 ปี ในการจัดทำแผนอัตรากำลัง ขอให้ 
ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด หรือ ก.เมืองพัทยา แล้วแต่กรณี ตรวจสอบการกำหนดตำแหน่งและการใช้
ตำแหน่งให้เหมาะสม โดยอาจพิจารณายุบเลิกหรอืเกลี่ยตำแหน่งดังกล่าวไปไว้ในงานที่มีความสำคัญและจำเป็น
เร่งด่วนมากกว่า ยกเว้น ตำแหน่งที่รายงานให้ กสถ. ดำเนินการสรรหา ให้คงไว้เหมือนเดิม 

      เมื่อครบกำหนดระยะเวลาของแผนอัตรากำลัง  ประจำปี 2564 – 2566 แล้ว ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ในรอบถัดไป (ปีงบประมาณ 2567 – 2569) โดยเริ่มจัดทำ
ร่างแผนอัตรากำลัง 3 ปี เป็นการล่วงหน้าเพื่อให้แผนอัตรากำลังมีความต่อเนื่องและประกาศใช้ได้ทันภายใน          
1 ตุลาคม 2566 

   11. การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการหรือปรับปรุงตำแหน่งบริหาร 
         การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ ให้เป็นไปตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ

โครงสร้างสว่นราชการและระดับตำแหน่งของข้าราชการหรือพนักงานสว่นท้องถ่ินและหนังสือสัง่การทีเ่กี่ยวข้อง 
ดังนี้ 
           1) หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.1/ว 154            
ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2545 เรื่อง ข้อแนะนำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
           2) หนังสือสำนักงาน ก.ท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 40 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2545 
เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการภายในสำนัก/กองการศึกษาของเทศบาล 
           3) หนังสือสำนักงาน ก.จ. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 540  ลงวันที่ 29 มีนาคม  2547 
เรื่อง แจ้งมติ ก.จ. และ ก.อบต. ในการกำหนดโครงสร้าง กอง/ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ขององค์การบริหาร   
ส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนตำบล 
 

/4) หนังสอื… 
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         4) หนังสือสำนักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.2/ว 149 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2548       
เรื่อง การขอยุบเลิกตำแหน่งพนักงานเทศบาล    
           5) หนังสือสำนักงาน ก.ท. ที่  มท 0809.2/ว 28  ลงวันที่  12 มีนาคม 2550   
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการกำหนดตำแหน่งของเทศบาล 
             6) หนังสือสำนักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.2/ว 251 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 
 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
           7) หนังสือสำนักงาน ก.จ. ที่ มท 0809.1/ว 146 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2553   
เรื่อง การกำหนดตำแหน่งในกองพัสดุและทรัพย์สิน 
           8) หนังสือสำนักงาน ก.จ. ที่ มท 0809.1/ว 124 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2553   
เรื่อง การจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่ 
             9) หนังสือสำนักงาน ก.จ. ที่  มท 0809.2/71 ลงวันที่  2 กุมภาพันธ์ 2555      
เรื่อง การกำหนดส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือสำนัก 
              10) หนังสือสำนักงาน ก.จ. ที่ มท 0809.2/ว 99 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 , 
หนังสือสำนักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.2/ว 100 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2555  และหนังสือสำนักงาน ก.อบต.       
ที่ มท 0809.2/ว 101 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งหัวหน้างาน ระดับ 6 
              11) หนังสือสำนักงาน ก.อบต. ที่ มท 0809.2/452 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2556      
เรื่อง หารือการยุบส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
              12) หนั งสือสำนักงาน ก.ท . ที่  มท 0809.9/ว 4  ลงวันที่  3  มีนาคม  2557                            

เรื่อง  การขอปรับปรุงส่วนราชการระดับกองเป็นสำนัก 
         13) ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับ

ตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
         14) ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับ

ตำแหน่งของเทศบาล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
         15) ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับ

ตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
         16) หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 23 ลงวันที่              

3 มีนาคม 2559 เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามบทเฉพาะกาลในมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างและ
ระดับตำแหน่งในระบบใหม่  

         17) หนังสือสำนักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.2/ว 77 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559  
เรื่อง แนวทางการปรับปรุงตำแหน่งสายงานผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง 

     18) หนังสือสำนักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.2/ว 72 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 
เรื่อง การจัดต้ังกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน 

         19) หนังสือสำนักงาน ก.จ. ที่ มท 0809.2/ว 89 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2559 
เรื่อง การกำหนดตัวช้ีวัดในการประเมินการกำหนดระดับตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้า     
ส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่าย 

         20) หนังสือสำนักงาน ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 110 ลงวันที่ 21 กันยายน 2559    
เรื่อง แนวทางการกำหนดตำแหน่งหรอืปรบัปรุงตำแหน่งประเภทบรหิารท้องถ่ินและประเภทอำนวยการท้องถ่ิน
ขององค์การบริหารส่วนตำบล 

/21) หนังสือ… 
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                     21) หนังสือสำนักงาน ก.จ. ที่  มท 0809.2/ว 4 ลงวันที่  8 มกราคม 2563          
เรื่อง ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
                     22) หนังสือสำนักงาน ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 21 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563          
เรื่อง ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
                     23) หนังสือสำนักงาน ก.ท. ที่  มท 0809.2/ว 35 ลงวันที่  18 มีนาคม 2563          
เรื่อง ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างและระดับตำแหน่งของเทศบาล (ฉบับที่  2)           
พ.ศ. 2562 
           ทั้งนี้ กรณีมีประกาศหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ 
การกำหนดตำแหน่ง หรือที่ เกี่ยวข้องกับแผนอัตรากำลัง 3 ปี  หาก ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด หรือ               
ก.เมืองพัทยา แล้วแต่กรณี ให้ความเห็นชอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566    
ไปแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถปรับปรุงให้สอดคล้องตามประกาศหรือหนังสือสั่งการดังกล่าวได้ 
แล้วรายงานให้ ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด หรือ ก.เมืองพัทยา แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

         กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความประสงค์ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ       
การปรับปรุงระดับตำแหน่ง หรือการกำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่ เช่น การจัดต้ังกองหรือฝ่ายเพิ่มใหม่ ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจัดทำข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดต้ังกอง/ฝ่าย หรือหลักเกณฑ์การปรับปรุง
ระดับตำแหน่ง หรือการกำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่  เสนอ ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด หรือ ก.เมืองพัทยา       
แล้วแต่กรณี ประกอบการพิจารณาด้วย และมิให้เสนอในคราวเดียวกับการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี                    
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเสนอเรื่องแยกต่างหากภายหลังจากได้รับความเห็นชอบการจัดทำแผน
อัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 แล้ว เนื่องจากต้องมีการวิเคราะห์ปริมาณงาน 

คุณภาพงาน ความยุ่งยากซบัซ้อนของงาน และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องดังกลา่วเป็นการเฉพาะ  

12. การกำหนดหรือการปรับปรุงลูกจ้างประจำ หรือพนักงานจ้าง 
      12.1 การกำหนดตำแหน่งหรือการปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำ ให้ ถือปฏิบัติ             

ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่  มท 0809.5/ว 121 ลงวันที่  14 พฤษภาคม 2553              
เรื่อง การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 78       
ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนด
มาตรฐานตำแหน่งลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2556 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 9 ลงวันที่  14 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการบริหารงานบุคคลของ
ลูกจ้างประจำ 

       12.2 การกำหนดตำแหน่งหรือการปรับปรุงตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง
ตามภารกิจประเภทผู้มีทักษะ ให้ถือปฏิบัติตามตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ 
ว 77 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน       
(ก.กลาง) เรื่อง ปรับปรุงค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) พนักงานจ้างทั่วไป และการกำหนดตำแหน่งและเรื่องต่อสัญญาจ้าง
ลูกจ้างช่ัวคราว และประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่         
12 พฤษภาคม 2547 แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 

/12.3 การกำหนด... 

 



- 12 - 
 
               12.3 การกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 
0809.4/ว 29 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่ง
พนักงานจ้างในสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

13. การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
      ในระหว่างประกาศใช้บังคับแผนอัตรากำลัง 3 ปี กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน       

มีเหตุผลความจำเป็นต้องการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ การปรับประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    
การปรับปรุงระดับตำแหน่ง การกำหนดตำแหน่งเพิ่ม การยุบเลิกตำแหน่ง หรือการอื่นใดที่กระทบต่อ          
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเสนอขอความเห็นชอบต่อ ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต. จังหวัด 
และ ก.เมืองพัทยา แล้วแต่กรณี และให้จัดทำเป็นประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ทุกครั้ง โดยให้ระบุ     
มติ ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต. จังหวัด และ ก.เมืองพัทยา ครั้งที่เท่าใด เมื่อวันที่เท่าใดให้ชัดเจน เช่น ประกาศ
ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปงีบประมาณ 2564 – 2566 ครั้งที่ ....   

14. กรณีภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลเกินร้อยละ 40  
      ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/     

ว 1632 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2555 เรื่อง แนวทางการปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรให้เป็นไปตาม     
มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 กรณีที่องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถ่ินประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจ ำปี                
ให้ ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต. จังหวัด และ ก.เมืองพัทยา แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกำหนดมาตรการปรับลด
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลให้อยู่ในอัตราร้อยละที่กฎหมายกำหนด 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 ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมิให้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลเกินกว่า
อัตราที่กำหนดตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ข้ึนได้ 

       ทั้งนี้ แนวทางการปรับลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการรบริหารงานบุคคลให้คำนึงถึงและ       
คงอัตราตำแหน่งของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินไว้ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ด้วย 

15. การกำหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล  
       ให้ถือปฏิบัติตามหนังสอืสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 

เรื่อง เครื่องมือสำรวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตนเอง (Digital Government 
Skill Self-Assessment) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้เป็นแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 
26 กันยายน 2560  

 
 
 
 

/แนวทาง… 
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แนวทางการคำนวณภาระคา่ใช้จา่ยเกีย่วกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
 

 1. ขา้ราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 
      1.1  กรณีมผีู้ดำรงตำแหน่ง 

                       ตัวอย่าง นายธีรภัทร ฯ ตำแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดับสูง) อัตราเงินเดือน
ปัจจุบัน 69,740 บาท  
  1. ช่องเงินเดือน (1)   
                    การคำนวณอัตราเงินเดือนปัจจุบัน คูณจำนวน 12 เดือน   

  = 69,740 x 12 เดือน 
= 836,880 

2. ช่องเงินประจำตำแหน่ง (2)   
     การคำนวณอัตราเงินประจำตำแหน่ง บวก เงินค่าตอบแทน/เงินเพิ่มอื่นๆ คูณจำนวน 12 เดือน   
      = (10,000 + 10,000) x 12 เดือน 
      = 240,000    

 3. ช่องค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมขึ้น (3) 
     การคำนวณผลต่างเงินเดือน 1 ข้ัน คูณจำนวน 12 เดือน  
     3.1 ช่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มข้ึนปี 2564   
 =  (71,990 – 69,740) x 12 เดือน 
   =  27,000 
     3.2 ช่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มข้ึนปี 2565   
   =  (74,360 – 71,990)  x 12 เดือน 
   =  28,440 
      3.3 ช่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มข้ึนปี 2566   
   =  (76,800 – 74,360)  x 12 เดือน 
   =  29,280 
 4. ช่องค่าใช้จ่ายรวม (4)  คำนวณได้ ดังนี้    
      4.1 ช่องค่าใช้จ่ายรวมปี  2564   

     =  ช่องเงินเดือน (1) + ช่องเงินประจำตำแหน่ง (2) + ช่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มข้ึนปี 2564 
     =  836,880 + 240,000 + 27,000 
     =  1,103,880 

      4.2 ช่องค่าใช้จ่ายรวมปี 2565   
=  ช่องค่าใช้จ่ายรวมปี 2564 + ช่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มข้ึนปี 2565 

     =  1,103,880 + 28,440 
     =  1,132,320 

       4.3 ช่องค่าใช้จ่ายรวมปี  2566   
=  ช่องค่าใช้จ่ายรวมปี 2565 + ช่องค่าใช้จ่ายที่เพิม่ขึ้นปี 2566 

     =  1,132,320 + 29,280 
     =  1,161,600 

/ที่ 1... 
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     1.2  กรณีเป็นตำแหน่งว่างจากแผนอัตรากำลังเดิม 
                    ตัวอย่าง ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี มีตำแหน่งรองปลัดเทศบาล ระดับกลาง เป็นตำแหน่งว่าง    
   1. ช่องเงินเดือน (1)   
       การคำนวณค่ากลางอัตราเงินเดือนประเภทบริหารท้องถ่ิน ระดับกลาง  คูณจำนวน 12 เดือน 

     =  (22,700 + 68,640)  x 12 เดือน     
     2 

     = 548,040   
   2. ช่องเงินประจำตำแหน่ง (2)   

     การคำนวณอัตราเงินประจำตำแหน่ง + เงินค่าตอบแทน/เงินเพิ่มอื่นๆ คูณจำนวน 12 เดือน   
     = (5,600 + 5,600) x 12 เดือน     
     = 134,400 

  3. ช่องค่าใช้จา่ยท่ีเพ่ิมขึ้น (3) 
      การคำนวณผลต่างเงินเดือน 1 ข้ัน คูณจำนวน 12 เดือน  
       3.1 ช่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มข้ึนปี 2564   

=  (ผลต่างเงินเดือน 1 ข้ัน จากข้ันต่ำสุดของประเภทบริหารท้องถ่ิน ระดับกลาง) บวก  
(ผลต่างเงินเดือน 1 ข้ัน จากข้ันสูงสุดของประเภทบริหารท้องถ่ิน ระดับกลาง) หาร 2 คูณจำนวน 12 เดือน 
          =  (23,830 – 22,700) + (68,640 – 66,490)  x 12 เดือน  =  19,680   
                 2 
       3.1 ช่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มข้ึนปี 2565 และปี 2566 
    ให้ใส่ยอดประมาณการเดียวกับช่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มข้ึนปี 2564  (19,680)   
 4. ช่องค่าใช้จ่ายรวม (4)  คำนวณได้ ดังนี้    
      4.1 ช่องค่าใช้จ่ายรวมปี  2564   

     =  ช่องเงินเดือน (1) + ช่องเงินประจำตำแหน่ง (2) + ช่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มข้ึน ปี 2564 
     =  548,040 + 134,400 + 19,680   
     =  702,120 

      4.2 ช่องค่าใช้จ่ายรวมปี  2565   
=  ช่องค่าใช้จ่ายรวมปี 2564 + ช่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มข้ึนปี 2565 

     =  702,120 + 19,680 
     =  721,800 

       4.3 ช่องค่าใช้จ่ายรวมปี 2566   
=  ช่องค่าใช้จ่ายรวมปี 2565 + ช่องค่าใช้จ่ายที่เพิม่ขึ้นปี 2566 

     =  721,800 + 19,680 
     =  741,480 

ที ่ ชื่อสายงาน 

ระดับ จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบนั ค่าใช้จ่ายที่เพิม่ขึน้ (3) ค่าใช้จ่ายรวม (4) 
ตำแหน่ง 

 

 จำนวน  
(คน) 

เงินเดือน (1) 
เงินประจำ 
ตำแหน่ง 

(2)  
2564 2565 2566 2564 2565 2566 

1 ปลัดเทศบาล  
(นักบริหารงานท้องถ่ิน)   

สูง 1 836,880  240,000  27,000 28,440 29,280 1,103,880 1,132,320 1,161,600 

/ ที่ 3... 
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     1.3 กรณีเป็นตำแหน่งกำหนดใหม่  
              ตัวอย่าง เทศบาลประสงค์กำหนดตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ  
ในปีงบประมาณ 2564   

  1. ช่องเงินเดือน (1)  =  ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง ให้ใส่เลขศูนย์ 
  2. ช่องเงินประจำตำแหน่ง (2)  =  ไม่มีผู้ดำรงตำแหนง่ ให้ใส่เลขศูนย์ 
  3. ช่องคา่ใช้จา่ยท่ีเพ่ิมขึ้น (3)  
       3.1 ช่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มข้ึนปี 2564   

 การคำนวณค่ากลางอัตราเงินเดือนของประเภทวิชาการ  
          = (อัตราเงินเดือนข้ันต่ำสุดของประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ + อัตราเงินเดือน
ข้ันสูงสุดของประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) หาร 2 คูณจำนวน 12  เดือน    
           =  (9,740 + 49,480 )  x 12  เดือน     
          2 

 =   355,320 
        3.2 ช่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มข้ึน ปี 2565   
            การคำนวณผลต่างเงินเดือน 1 ข้ัน คูณจำนวน 12 เดือน  

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

  = 12,000    
        3.3 ช่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มข้ึน ปี 2566   
     ให้ใส่ยอดประมาณการเดียวกับช่องค่าใช้จ่ายทีเ่พิ่มข้ึน ปี 2565  (12,000)   
 4. ช่องค่าใช้จ่ายรวม (4)  คำนวณได้ ดังนี้    
      4.1 ช่องค่าใช้จ่ายรวมปี  2564   

     =  ช่องเงินเดือน (1) + ช่องเงินประจำตำแหน่ง (2) + ช่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มข้ึนปี 2564 
     =  0 + 0 + 355,320 
     =  355,320 

      4.2 ช่องค่าใช้จ่ายรวมปี 2565   
=  ช่องค่าใช้จ่ายรวมปี 2564 + ช่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มข้ึนปี 2565 

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

/4.3 ช่องภาระ... 

ที ่ ชื่อสายงาน 

ระดับ จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบนั ค่าใช้จ่ายที่เพิม่ขึน้ (3) ค่าใช้จ่ายรวม (4) 
ตำแหน่ง 

 

  จำนวน 
(คน) 

เงินเดือน (1) 
เงินประจำ 
ตำแหน่ง 

(2) 
2564 2565 2566 2564 2565 2566 

3 รองปลดัเทศบาล  
(นักบริหารงานท้องถ่ิน)   

กลาง - 548,040   134,400 19,680 19,680 19,680 702,120 721,800 741,480 
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      4.3 ช่องค่าใช้จ่ายรวมปี 2566   
=  ช่องค่าใช้จ่ายรวมปี 2565 + ช่องค่าใช้จ่ายที่เพิม่ขึ้นปี 2566 

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

 

 
 2. ลูกจ้างประจำ 

     ให้ใช้แนวทางการคำนวณลักษณะเดียวกับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินกรณีมีผู้ดำรง
ตำแหน่ง โดยอนุโลม 

 
 3. พนักงานจ้าง 

     3.1 กรณีมีผู้ดำรงตำแหน่ง 
                     ตัวอย่าง  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราค่าตอบแทนปัจจุบัน 23,810 บาท 
  1. ช่องเงินเดือน (1)     

     การคำนวณอัตราค่าตอบแทนปัจจุบัน คูณจำนวน 12 เดือน 
       =  23,810 x 12 เดือน 
       =  285,720 
  2. ช่องเงินประจำตำแหน่ง (2) = พนักงานจ้างไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง ให้ใส่เลขศูนย์ 
  3. ช่องค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมขึ้น (3)    

     การคำนวณการเพิม่ค่าตอบแทนร้อยละ 4 จากอัตราค่าตอบแทนปจัจบุัน คูณจำนวน 12 เดือน   
       3.1 ช่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มข้ึนปี 2564   

 =  (23,810 x 4%)  x 12 เดือน 
           =  11,520   
       3.2 ช่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มข้ึนปี 2565   

 =  (อัตราค่าตอบแทนของปี 2564)  x  4%  x 12 เดือน 
           =  (24,770 x 4%)  x 12 เดือน 
           =  12,000 
       3.3 ช่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มข้ึนปี 2566   

 =  (อัตราค่าตอบแทนของปี 2565)  x  4%  x 12 เดือน 
           =  (25,770 x 4%)  x 12 เดือน 
           =  12,480 
  หมายเหต ุ  การคำนวณ 4% หากมีเศษให้ปัดข้ึนเป็นจำนวนเต็มสิบก่อนคูณจำนวน 12 เดือน 
 

/4. ช่องค่าใช้จา่ย… 
 

ที ่ ชื่อสายงาน 

ระดับ จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบนั ค่าใช้จ่ายที่เพิม่ขึน้ (3) ค่าใช้จ่ายรวม (4) 
ตำแหน่ง 

 

  
จำนวน  
(คน) 

เงินเดือน 
(1) 

เงินประจำ 
ตำแหน่ง 

(2) 
2564 2565 2566 2564 2565 2566 

10 
นักจัดการงาน

ท่ัวไป 
ปฏิบัติการ/ 
ชำนาญการ -  0 0 355,320 12,000 12,000 355,320 367,320 379,320 
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 4. ช่องค่าใช้จ่ายรวม (4)  คำนวณได้ ดังนี้    
      4.1 ช่องค่าใช้จ่ายรวมปี 2564   

     =  ช่องเงินเดือน (1) + ช่องเงินประจำตำแหน่ง (2) + ช่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มข้ึนปี 2564 
     =  285,720 + 0 + 11,520   
     =  297,240 

      4.2 ช่องค่าใช้จ่ายรวมปี 2565   
=  ช่องค่าใช้จ่ายรวมปี 2564 + ช่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มข้ึนปี 2565 

     =  297,240 + 12,000 
     =  309,240 

      4.3 ช่องค่าใช้จ่ายรวมปี 2566   
=  ช่องค่าใช้จ่ายรวมปี 2565 + ช่องค่าใช้จ่ายที่เพิม่ขึ้นปี 2566 

     =  309,240 + 12,480 
     =  321,720 

 

 
                     ตัวอย่าง  มผีู้ดำรงตำแหน่งพนกังานจ้างทั่วไป ตำแหนง่พนักงานขับรถยนต์ อัตราค่าตอบแทน 9,000 บาท 
  1. ช่องเงินเดือน (1)     

     การคำนวณอัตราค่าตอบแทนปัจจุบัน คูณจำนวน 12 เดือน 
       =  9,000  x 12 เดือน 
       =  108,000 
  2. ช่องเงินประจำตำแหน่ง (2) = พนักงานจ้างไม่มีสิทธิได้รบัเงินประจำตำแหน่ง ให้ใส่เลขศูนย์ 
  3. ช่องค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมขึ้น (3)    

     พนักงานจ้างทั่วไปไม่มสีิทธิได้รบัการเพิ่มค่าตอบแทน ให้ใส่เลขศูนย์ในช่องค่าใช้จ่ายทีเ่พิม่ข้ึน  
ปี 2564  ปี 2565 และปี 2566 
 4. ช่องค่าใช้จ่ายรวม (4)  คำนวณได้ ดังนี้    
      4.1 ช่องค่าใช้จ่ายรวมปี  2564   

     =  ช่องเงินเดือน (1) + ช่องเงินประจำตำแหน่ง (2) + ช่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มข้ึนปี 2564 
     =  108,000 + 0 + 0   
     =  108,000 

      4.2 ช่องค่าใช้จ่ายรวมปี 2565   
=  ช่องค่าใช้จ่ายรวมปี 2564 + ช่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มข้ึนปี 2565 

     =  108,000 + 0 
     =  108,000 

/4.3 ช่องค่าใช้จ่าย… 

ที ่ ชื่อสายงาน 

ระดับ จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบนั ค่าใช้จ่ายที่เพิม่ขึน้ (3) ค่าใช้จ่ายรวม (4) 
ตำแหน่ง 

 

  จำนวน  
(คน) 

เงินเดือน (1) 
เงินประจำ 
ตำแหน่ง 

(2) 
2564 2565 2566 2564 2565 2566 

13 
 

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ 
นโยบายและแผน  

- 1 285,720 0 11,520 12,000 12,480 297,240 309,240 321,720 
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      4.3 ช่องค่าใช้จ่ายรวมปี 2566   
=  ช่องค่าใช้จ่ายรวมปี 2565 + ช่องค่าใช้จ่ายที่เพิม่ขึ้นปี 2566 

     =  108,000 + 0 
     =  108,000 

 

 

     3.2 กรณีเป็นตำแหน่งว่าง จากแผนอัตรากำลังเดิม 
                    ตัวอย่าง  ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี มีตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นตำแหน่งว่าง    
  1. ช่องเงินเดือน (1)   

     การคำนวณอัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  
คูณจำนวน 12 เดือน 

       =  11,500 x 12 เดือน 
       =  138,000 

  2. ช่องเงินประจำตำแหน่ง (2) = พนักงานจ้างไม่มีสิทธิได้รบัเงินประจำตำแหน่ง ให้ใส่เลขศูนย์ 
  3. ช่องคา่ใช้จา่ยท่ีเพ่ิมขึ้น (3)   
        3.1 ช่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มข้ึนปี 2564 ให้ใสเ่ลขศูนย์ เนื่องจากไมม่ีภาระค่าใช้จ่ายเพิม่ขึ้น
จากการเพิม่ค่าตอบแทนระหว่างปี  
        3.2 ช่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มข้ึนปี 2565   
          =  (อัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุ x 4% ) x 12 เดือน 
          =  (11,500 x 4 % ) x 12   
          =  5,520 
        3.2 ช่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มข้ึนปี 2566   
          =  (อัตราค่าตอบแทนปี 2565 x 4%)  x 12 เดือน 
          =  (11,960 x 4 %)  x 12 
          =  5,760 
 4. ช่องค่าใช้จ่ายรวม (4)  คำนวณได้ ดังนี้    
      4.1 ช่องค่าใช้จ่ายรวมปี  2564   

     =  ช่องเงินเดือน (1) + ช่องเงินประจำตำแหน่ง (2) + ช่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มข้ึนปี 2564 
     =  138,000 + 0 + 0 
     =  138,000 

      4.2 ช่องค่าใช้จ่ายรวมปี  2565   
=  ช่องค่าใช้จ่ายรวมปี 2564 + ช่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มข้ึนปี 2565 

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

/4.3 ช่องค่าใช้จ่าย… 

ที ่ ชื่อสายงาน 

ระดับ จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบนั ค่าใช้จ่ายที่เพิม่ขึน้ (3) ค่าใช้จ่ายรวม (4) 
ตำแหน่ง 

 

  จำนวน  
(คน) 

เงินเดือน (1) 
เงินประจำ 
ตำแหน่ง 

(2) 
2564 2565 2566 2564 2565 2566 

- 
 

พนักงานขับรถยนต์ 
  

- 1 108,000 0 0 0 0 108,000 108,000 108,000 
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      4.3 ช่องค่าใช้จ่ายรวมปี 2566   
=  ช่องค่าใช้จ่ายรวมปี 2565 + ช่องค่าใช้จ่ายที่เพิม่ขึ้นปี 2566 

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

  หมายเหต ุ - การคำนวณ 4% หากมีเศษให้ปัดข้ึนเป็นจำนวนเต็มสิบก่อนคูณจำนวน 12 เดือน 
           - บัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ถือปฏิบัติตามบัญชีอัตราค่าตอบแทน  
พนักงานจ้าง แนบท้ายหนังสือสำนักงาน ก.จ. ,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่  26 สิงหาคม 2558 
 

 

     3.3 กรณีเป็นตำแหน่งกำหนดใหม ่
               ตัวอย่าง  เทศบาลประสงค์กำหนดตำแหน่งผู้ช่วยนิติกร ในปงีบประมาณ 2564   

  1. ช่องเงินเดือน (1)  =  ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง ให้ใส่เลขศูนย์ 
  2. ช่องเงินประจำตำแหน่ง (2) = พนักงานจ้างไม่มีสิทธิได้รบัเงินประจำตำแหน่ง ให้ใส่เลขศูนย์ 
  3. ช่องค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมขึ้น (3)    
      3.1 ช่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มข้ึนปี 2564   

=  อัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุ x 12 เดือน 
          =  15,000 x 12   
          =  180,000 
      3.2 ช่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มข้ึนปี 2565   
          =  (อัตราค่าตอบแทนปี 2564 x 4%) x 12 เดือน 
          =  (15,000 x 4%) x 12   
          =  7,200 
      3.3 ช่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มข้ึนปี 2566   
          =  (อัตราค่าตอบแทนปี 2565) x 4% x 12 เดือน 
          =  (15,600 x 4 %) x 12 
          =  7,560 

  หมายเหต ุ - การคำนวณ 4% หากมีเศษให้ปัดข้ึนเป็นจำนวนเต็มสิบก่อนคูณจำนวน 12 เดือน 
 4. ช่องค่าใช้จ่ายรวม (4) คำนวณได้ ดังนี้    
      4.1 ช่องค่าใช้จ่ายรวมปี 2564   

     =  ช่องเงินเดือน (1) + ช่องเงินประจำตำแหน่ง (2) + ช่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มข้ึนปี 2564 
     =  0 + 0 + 180,000 
     =  180,000 

/4.2 ช่องค่าใช้จ่าย... 

ที ่ ชื่อสายงาน 

ระดับ จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบนั ค่าใช้จ่ายที่เพิม่ขึน้ (3) ค่าใช้จ่ายรวม (4) 
ตำแหน่ง 

 

  จำนวน  
(คน) 

เงินเดือน (1) 
เงินประจำ 
ตำแหน่ง 

(2) 
2564 2565 2566 2564 2565 2566 

16 
 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน 
ธุรการ  

- - 138,000 0 0 5,520 5,760 138,000 143,520 149,280 
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      4.2 ช่องค่าใช้จ่ายรวมปี 2565   
=  ช่องค่าใช้จ่ายรวมปี 2564 + ช่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มข้ึนปี 2565 

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

      4.3 ช่องค่าใช้จ่ายรวมปี  2566   
=  ช่องค่าใช้จ่ายรวมปี 2565 + ช่องค่าใช้จ่ายที่เพิม่ขึ้นปี 2566 

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

  หมายเหต ุ - การคำนวณ 4% หากมีเศษให้ปัดข้ึนเป็นจำนวนเต็มสิบก่อนคูณจำนวน 12 เดือน 
           - บัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ถือปฏิบัติตามบัญชีอัตราค่าตอบแทน  
พนักงานจ้าง แนบท้ายหนังสือสำนักงาน ก.จ. ,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่  26 สิงหาคม 2558 
 

 
               ตัวอย่าง  เทศบาลประสงค์กำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป ในปีงบประมาณ 2564   

  1. ช่องเงินเดือน (1)  =  ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง ให้ใส่เลขศูนย์ 
  2. ช่องเงินประจำตำแหน่ง (2) = พนักงานจ้างไม่มีสิทธิได้รบัเงินประจำตำแหน่ง ให้ใส่เลขศูนย์ 
  3. ช่องค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมขึ้น (3)    
      3.1 ช่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มข้ึนปี 2564   

=  อัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุ x  12 เดือน 
          =  9,000 x 12   
          =  108,000 
      3.2 ช่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มข้ึนปี 2565 และปี 2566  

  พนักงานจ้างทั่วไปไม่มสีิทธิได้รบัการเพิ่มค่าตอบแทน ให้ใส่เลขศูนย์ในช่องค่าใช้จ่าย        
ที่เพิม่ข้ึนป ี2565 และปี 2566 
 4. ช่องค่าใช้จ่ายรวม (4)  คำนวณได้ ดังนี้    
      4.1 ช่องค่าใช้จ่ายรวมปี  2564   

     =  ช่องเงินเดือน (1) + ช่องเงินประจำตำแหน่ง (2) + ช่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มข้ึนปี 2564 
     =   0 + 0 + 108,000 
     =   108,000 
 
 

/4.2 ช่องค่าใช้จ่าย... 
 

ที ่ ชื่อสายงาน 

ระดับ จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบนั ค่าใช้จ่ายที่เพิม่ขึน้ (3) ค่าใช้จ่ายรวม (4) 
ตำแหน่ง 

 

  
จำนวน  
(คน) 

เงินเดือน 
(1) 

เงินประจำ 
ตำแหน่ง 

(2) 
2564 2565 2566 2564 2565 2566 

14 
 

ผู้ช่วยนิติกร 
  

- - 0 0 180,000 7,200 7,560 180,000 187,200 194,760 
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      4.2 ช่องค่าใช้จ่ายรวมปี  2565   
=  ช่องค่าใช้จ่ายรวมปี 2564 + ช่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มข้ึนปี 2565 

     =   108,000 + 0 
     =   108,000 

      4.3 ช่องค่าใช้จ่ายรวมปี 2566   
=  ช่องค่าใช้จ่ายรวมปี 2565 + ช่องค่าใช้จ่ายที่เพิม่ขึ้นปี 2566 

     =  108,000 + 0 
     =  108,000 

  หมายเหตุ  - บัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ถือปฏิบัติตามบัญชีอัตราค่าตอบแทน  
พนักงานจ้าง แนบท้ายหนังสือสำนักงาน ก.จ. ,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่  26 สิงหาคม 2558 
 

 
 

…………………..………………………………… 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อสายงาน 

ระดับ  จำนวนที่มีอยู่
ปัจจุบัน 

ค่าใช้จ่ายที่เพิม่ขึน้ (3) ค่าใช้จ่ายรวม (4) 
ตำแหน่ง  

 

  จำนวน  
(คน) 

เงินเดือน (1) 
เงินประจำ 
ตำแหน่ง 

(2) 
2564 2565 2566 2564 2565 2566 

30 

 

พนักงานจ้าง
ท่ัวไป 

  
- - 0 0 108,000 0 0 108,000 108,000 108,000 

ผอ.สน.บถ. ...................... 
ผอ.สมบ. ......................... 
หน.ฝ่าย .......................... 
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คู่มือการจัดทำหรือการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

กระทรวงมหาดไทย 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
กลุ่มงานมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบคุคลส่วนท้องถ่ิน 
 

 


