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วัตถุประสงค์การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

• ให้มีโครงสร้างการบริหารและระบบงานท่ีเหมาะสม  ไม่ซ้ าซ้อน 

• ให้มีการก าหนดต าแหน่ง  และจัดอัตราก าลังให้เหมาะสมกับ
อ านาจหน้าท่ีของ อปท. และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

• ให้สามารถตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งว่า
เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมหรือไม่ 

• เป็นแนวทางในการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณด้านการ
บริหารงานบุคคลได้อย่างเหมาะสม ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

• เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของ อปท. ให้เหมาะสม 



หลกัการและเหตผลของการจัดท าแผนอตัราก าลงั 
• ก.กลาง ประกาศมาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัอตัราต าแหน่งและมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง เพือ่ให้ ก.จงัหวดัพจิารณาการก าหนดต าแหน่ง
พนักงานส่วนท้องถิ่นว่าจะมีต าแหน่งใด ระดบัใด อยู่ในส่วนราชการ
ใด จ านวนเท่าใด โดยให้ค านึงถึง ภารกจิหน้าที่ ความรับผดิชอบ 
ลกัษณะงานทีต้่องปฏิบัต ิความยาก คุณภาพงาน และภาระค่าใช้จ่าย
ด้านบุคคล 

• ก.กลาง ก าหนดให้ อปท. จดัท าแผนอตัราก าลงั 3 ปี โดยให้เสนอ           
ก.จงัหวดั พจิารณาเห็นชอบ และเมื่อครบรอบระยะเวลาแล้วให้ อปท. 
ด าเนินการท าแผนฯ ในรอบถดัไป 

 



ประกาศหลกัเกณฑ์ ก.จังหวดั 

    ข้อ 11 การก าหนดจ านวนต าแหน่งและอัตราต าแหน่งพนักงาน
เทศบาลให้ค านึงถึง ลักษณะหน้าที่  ความรับผิดชอบ  ปริมาณงาน  
คุณภาพและความยากของงาน  ค่าใช้จ่ายของเทศบาลหรือค่าใช้จ่าย
ของรัฐในหมวดเงินอุดหนุน  โดยการก าหนดต าแหน่งดังกล่าวจะต้อง
เทียบได้ในมาตรฐานเดยีวกนักบัข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข้าราชการ
ครูหรือข้าราชการอืน่แล้วแต่กรณ ี



      ข้อ 14  การก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาลในส่วนราชการว่า 
จะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด              
ให้เทศบาลจัดท าเป็นแผนอัตราก าลังของเทศบาล เพื่อเป็นกรอบใน
การก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานเทศบาลโดยเสนอ 
ก.ท.จ. พจิารณาให้ความเห็นชอบ 
      ในการจัดท าแผนอัตราก าลังของเทศบาลตามวรรคหน่ึง                
ให้เทศบาลค านึงถึงภารกิจ อ านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะ
งานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงานและปริมาณงาน
ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลและของรัฐในหมวดเงินอุดหนุน
ทีจ่ะต้องจ่ายในด้านบุคคล 



หลกัการใชอ้  านาจโดยชอบและหลกัการแผนอตัราก าลงั 
(ค  าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๗๐/๒๕๕๕) 

 

            

การท่ี อบต.จะ
บรรจแุต่งตัง้
บคุคลเป็น
พนกังานสว่น

ต าบล 

ต้องมีต าแหน่งวา่ง 

ก าหนดต าแหน่งขึน้
โดยชอบ 

ผลการตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน 

ให้ตรวจเอกสารหลกัฐาน
อะไรบ้าง 

ผลทางกฎหมาย 

ชอบ/ไมช่อบ 

อบต. มีต  าแหน่ง 

นวช. การศึกษาในแผน

อตัราก าลงั ว่าง 

และขอใชบ้ญัชีไปยงั

เทศบาลที่มีบญัชี

สอบแข่งขนั 

 

การด าเนินการใน

ขั้นตอนน้ี ชอบดว้ย

กฎหมายหรือไม่  



หลกัการใชอ้ านาจโดยชอบ 
(ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๗๐/๒๕๕๕) 

 

•       
        เม่ือผู้ถกูฟ้องคดีมีต าแหน่งนกัวิชาการศกึษา ระดบั ๓ 
วา่ง อยู ่๑ ต าแหน่ง และมีความประสงค์จะบรรจแุตง่ตัง้ผู้
มาด ารงต าแหน่งท่ีวา่ง     จงึได้สง่เร่ืองขอใช้บญัชีฯไปยงั
เทศบาลฯ   
        ขัน้ตอนนีข้องผู้ถกูฟ้องคดีจงึเป็นไปด้วยประกาศ ก.
อบต ซึง่มีผลใช้บงัคบัในขณะนัน้แล้ว 



หลกัการใชอ้  านาจโดยชอบ 

•                   โดยหลกัการแลว้ ก่อนท่ีผูถู้กฟ้องคดีจะไดด้ าเนินการเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเขา้เป็น
พนกังานส่วนต าบลในต าแหน่งท่ีวา่ง  จะตอ้ง 
 
1.มีการวเิคราะห์ถึงปริมาณงานท่ีมีอยู ่ 
 
2.ความจ าเป็นในการบรรจุบุคคลในต าแหน่งดงักล่าวเพิ่มเติม 
  
3.มีการพิจารณาในส่วนของงบประมาณท่ีมีอยูว่า่เพียงพอท่ีจะรองรับค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มข้ึนใน
การบรรจุแต่งตั้งบุคคลเขา้เป็นพนกังานส่วนต าบลในต าแหน่งดงักล่าวเพิ่มเติมหรือไม่เป็น
อยา่งดีแลว้ 



หลกัการใชอ้  านาจโดยชอบ 

•   

 
          ดงันัน้  การท่ี นายก อบต. ได้รับหนงัสือแจ้งรายช่ือผู้ ฟ้องคดีเพ่ือมารับการบรรจแุล้ว กลบัมีหนงัสือขอยกเลิกการขอใช้บญัชีดงักล่าว   
         จงึเป็นการกระท าท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ท าให้ผู้ ฟ้องคดีต้องเสียโอกาสท่ีจะได้รับการบรรจแุต่งตัง้เป็นพนกังานส่วนต าบลในช่วงเวลาท่ี
ควรจะได้รับ และมีผลให้ผู้ ฟ้องคดีได้รับการบรรจแุต่งตัง้เป็นพนกังานส่วนต าบลล่าช้ากว่าผู้สอบแข่งขนัได้รายอ่ืน ๆ ท่ีขึน้บญัชีในล าดบัหลงั  
  
           

       เมือผูถู้กฟ้องคดีไดด้ าเนินการเพือ่ขอบรรจแุต่งตัง้ผูฟ้้องคดีเป็นไปโดยชอบดว้ยกฎหมายและประกาศ ก.
อบต   
             เม่ือเทศบาลฯ ไดส้่งรายช่ือผูฟ้้องคดีมาบรรจแุต่งตัง้ตามทีผู่ถู้กฟ้องคดีมีค าขอโดยชอบแลว้   

กรณีย่อมถือได้ว่า  
นายก อบต ได้กระท าละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีแล้ว 



หลกัการใชอ้  านาจโดยชอบ 

•   
 
                     
                   ส าหรับค่าเสียหายท่ีผู้ ฟ้องคดีอ้างว่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสียรายไดจ้ากการออก

จากงาน และโบนสัสิ้ น

ปีจ  านวน 25000 บาท 

ค่าใชจ้า่ยในการ

เดินทางไปหาสถานที่

บรรจุแตง่ตั้งใหม่ 

เสียรายไดร้ะหว่างรอ

การบรรจุจ  านวน 

20000 บาท 

ศาลให ้นายก อบต. ตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยตามท่ี ผูร้อ้ง เรียกค่าเสียหาย  หรือไม่ 

ถา้ตอ้งรบัผิดชอบ  จะตอ้งจา่ยเป็นค่าอะไรบา้ง 



• ข้อ 17 ให้คณะกรรมการจดัท าแผนอตัราก าลงัของเทศบาล จดัท า
แผนอตัราก าลงั  โดยให้ค านึงถึงภารกจิ อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ว่าก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาล ลกัษณะงานทีต้่องปฏิบัต ิ 
ความยากและคุณภาพของงาน  และปริมาณงาน ของส่วนราชการ
ต่าง ๆ  ในเทศบาล  ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลและของรัฐ
ในหมวดเงนิอุดหนุนทีจ่ะต้องจ่ายในด้านบุคคลและการจดัสรรเงนิ
งบประมาณของเทศบาล โดยก าหนดเป็นแผนอตัราก าลงัของ
เทศบาล ในระยะเวลา 3 ปี และแผนอตัราก าลงัดงักล่าวอย่างน้อย
จะต้องประกอบด้วยสาระส าคญั  ดงันี ้

ฯลฯ 



     ขอ้ 17   (5)  การจดัโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  การก าหนดหนา้ท่ีความ
รับผดิชอบของแต่ละส่วนราชการ  การแบ่งงานภายในส่วนราชการการ
ก าหนดต าแหน่งและระดบัต าแหน่งต่าง ๆ  โดยมีเกณฑเ์บ้ืองตน้  ดงัน้ี 

         ก. โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  เทศบาลใดจะจดัโครงสร้าง 
การแบ่งส่วนราชการ ใดบา้ง  ใหเ้ป็นไปตามกรอบของหลกัเกณฑก์ารก าหนด 
ขนาดของเทศบาล 
          ข. การก าหนดต าแหน่งและระดบัต าแหน่ง เทศบาลใดจะมีต าแหน่งใด 
อยูใ่นส่วนราชการใด  มีระดบัต าแหน่งใดใหเ้ป็นไปตามแผนอตัราก าลงั 3 ปี    
ท่ีเทศบาลจดัท าข้ึน โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนกังานเทศบาล 



• ข้อ 32  วรรคสอง 

             การเสนอขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง      
ให้พจิารณาถงึเหตุผลและความจ าเป็นในด้านปริมาณและคุณภาพ
ของงานเป็นส าคญั  โดยมิให้ขออนุมัตปิรับปรุงการก าหนด
ต าแหน่ง เพือ่เหตุผลด้านตวับุคคล  และให้ค านึงถึงจ านวนของ
ลูกจ้างทั้งประจ าและช่ัวคราวทีป่ฏิบัตงิานในงานน้ันด้วย   ทั้งนี ้ 
เพือ่มิให้เกดิปัญหาคนล้นงาน  และเป็นการประหยดังบประมาณ
ด้านรายจ่ายด้านบุคคลด้วย และให้พจิารณาถึงความส าคญั       
ความเหมาะสมและถูกต้องของกรอบต าแหน่งในงานน้ันด้วย  
โดยเฉพาะอย่างยิง่  ควรจะให้ต าแหน่งในงานน้ันสามารถ      
รองรับความก้าวหน้าของบุคลากรในงานน้ันได้ 

 



องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าแผนอตัราก าลงั 3 ปี   

พจิารณาแผน 3 ปี  กรณีที ่ก.จังหวดั เห็นว่าแผน 3 ปี  
ไม่เหมาะสม แต่ท้องถิ่นยนืยนัความเหมาะสม  ก.จังหวดัต้องส่ง 
แผน 3 ปี พร้อมความเห็นให้ ก.กลาง พจิารณา   
มตเิป็นประการใดให้ ก.จังหวดัและท้องถิ่นปฏิบัติตามน้ัน 
 

 

ก.จังหวัด 
พจิารณาให้ความเห็นชอบแผน 3 ปี  ตรวจสอบการจัดท าแผน   
การก าหนดประเภทต าแหน่ง ระดบัต าแหน่ง การใช้ต าแหน่ง  
ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลเกนิกฎหมายก าหนดหรือไม่ 

                           

     ก.กลาง 
 

 

คณะกรรมการ 
จัดท าแผน 3 ปี 

 นายกฯ เป็นประธาน   ปลดัฯ  หน.ส่วนราชการ เป็นกรรมการ 
เลขานุการ 1 คน  
จัดท าร่างแผน 3 ปี เสนอให้ ก.จังหวดั พจิารณา 



ขั้นตอนการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

 แต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย 
 นายก เป็นประธาน ปลัด และหน.ส่วนราชการ 

 เป็นกรรมการ  และมเีลขานุการ 1 คน 

อปท. 

จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

ก.จังหวัด 
ประกาศใช้ 

ปรับปรุงแผน ก.จังหวัด 

   เมื่อครบรอบระยะเวลาการใช้แผนอัตราก าลัง  
3 ปแีล้ว ให้ อปท.ด าเนินการจัดท าแผน
อัตราก าลังของอปท.เป็น ระยะเวลา 3 ป ี 

ในรอบถัดไป หรือปรับปรุงแผนระหว่างใช ้
 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

ยืนยัน ก.กลาง 



ความสมบรูณ ์

1. แต่งต ัง้คณะกรรมการจดัท าแผนฯ  

2. จดัท าร่างแผนฯ ตามหลกัเกณฑ ์

3. ก.จงัหวดั เห็นชอบ 

4. ประกาศใชแ้ผนฯ 

ผลผูกพนั 

สรรหาไดเ้ฉพาะต าแหน่ง 

ท่ีก าหนดใน 

แผนอตัราก าลงั 3 ปี 

ตัง้งบประมาณตาม 

อตัราก าลงัท่ีก าหนด ตามประกาศ ก.จงัหวดั 

(เทศบาล ขอ้ 18 /อบจ. ขอ้ 19 /อบต. ขอ้ 20) 

ตอ้งสรรหา  

ไม่สรรหา ควรยุบ 



แนวทางจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
 ให้เร่งรัดจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยต้องประกาศให้มีผลบังคับใช้

ตั้งแต่ 1 ต.ค.  

 ให้ความส าคัญกับการก าหนดต าแหน่งโดยค านึงถึงปริมาณงาน 
คุณภาพงาน และภาระค่าใช้จ่ายของ อปท.   

 ให้ก าหนดต าแหน่งเพ่ิมใหม่เท่าท่ีจ าเป็น โดยถือเป็นข้อผูกพันใน       
การก าหนดต าแหน่งเพ่ิมว่า จะต้องพิจารณาจัดสรรงบประมาณ         
ในแต่ละปีส าหรับตั้งเป็นอัตราเงินเดือนของต าแหน่งท่ีก าหนดให้
สอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 ต้องมีการสรรหาบุคคลมาบรรจุแต่งตั้งในต าแหน่งท่ีได้ก าหนดตาม
ปีงบประมาณในแผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยเคร่งครัด 

 กรณี ขรก.สายปฏิบัติ รวมถึงพนักงานจ้าง หากว่าแล้วไม่สรรหาภายใน 
1 ปี ให้ยุบเลิกและห้ามก าหนดเพ่ิมขึ้นใหม่ในรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี 



เค้าโครงแผนอตัราก าลงั 3 ปี ประกอบด้วย 
1. หลกัการและเหตุผล 
2. วตัถุประสงค์ 
3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนอตัราก าลงั 3 ปี 
4. สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน 
5. ภารกจิอ านาจหน้าที่ของ อปท. 
           (พ.ร.บ.จัดตั้ง ,พ.ร.บ.ก าหนดแผนขั้นตอนการกระจายอ านาจ) 
6.        ภารกจิหลกั ภารกจิรอง 
7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างและกรอบอตัราก าลงั 
8.  โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ (เปรียบเทียบแผนปัจจุบันและที่จะก าหนดใหม่) 
9. ภาระค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัเงนิเดอืน และประโยชน์ตอบแทนอื่น 
10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอตัราก าลงั 3 ปี 
11. แนวทางการพฒันาข้าราชการ /พนักงาน และลูกจ้าง 
12. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ/พนักงานและลูกจ้าง 
 



•                           
•                โดยท่ีการบริหารงานบุคคลของ อบจ.  ระบุช่ือ  อยูภ่ายใต ้พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคล

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ ๒๕๔๒ ซ่ึงบญัญติัให ้การด าเนินการใดใดเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลใหเ้ป็นไป
ตามมาตรฐานทัว่ไป หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ี คณะกรรมการกลาง/คณะกรรมการขา้ราชการองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั .........(กจ/ก.จ,จ ..) ก าหนดกล่าวคือ ให ้อบจ จดัท าแผนอตัราก าลงัขา้ราชการ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและลูกจา้ง มีก าหนดระยะเวลา ๓ ปี ตามประกาศ ท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

•     ๑ ประกาศ ก.จ เร่ือง มาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัอตัราต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง ลงวนัท่ี 
๒๒  พย. ๔๔ ขอ้ ๕ 

• ....................................................................... 
• ๒. ประกาศ กจจ ...เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการบริหารงานบุคคลของ อบจ. ลงวนัท่ี ๒๒ พย ๔๕ 

หมวด ๒ การก าหนดจ านวนต าแหน่งและอตัราต าแหน่ง ซ่ึงก าหนดให ้อบจ จดัท าแผนอตัราก าลงั
ของขา้ราชการ อบจ เพื่อเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใชต้  าแหน่งภายใตห้ลกัการ
วเิคราะห์ค่างาน ปริมาณงาน ภาระค่าใชจ่้ายโดยเสนอให ้ก.จ.จ. เห็นชอบ 

หลกัการและเหตุผล 



•                           
                       ประกอบกบัแผนอตัราก าลงัประจ าปี 2558-2560 ครบก าหนดการใชบ้งัคบัในวนัท่ี 30 
กนัยายน   2560  ซ่ึงจะตอ้งจดัท าแผนอตัราก าลงั 3 ปี ฉบบัใหม่ใหผ้ลมีใชบ้งัคบัต่อเน่ืองกนัในวนัท่ี  
1 ตุลาคม 2560 ประกอบกบั ตามหนงัสือส านกังานก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนมาก ท่ี มท 0809.2/ว53  

ลงวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2560 ก าหนดใหก้ารจดัท าแผนอตัราก าลงั 3 ปี ประจ าปี 2561–2563 แสดงถึงขอ้มูล
อตัราก าลงัของขา้ราชการและพนกังานจา้งทุกประเภท ทั้งท่ีตั้งจ่ายเงินเดือน ค่าจา้ง    จากงบประมาณของ
ทอ้งถ่ินนั้น และท่ีตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนของรัฐบาลใหอ้ยูภ่ายในฉบบัเดียวกนั อนัจะเป็นประโยชน์ในการ
วเิคราะห์อตัราก าลงัในภาพรวมและแนวโนม้ภาระค่าใชจ่้ายดา้นการบริหารงานบุคคลไดอ้ยา่งชดัเจน 
•                  ดงันั้น  จึงจ าเป็นตอ้งจดัท าแผนอตัราก าลงั ประจ าปี 2561-2563ข้ึนใหเ้ป็นไปตามประกาศ

หลกัเกณฑท่ี์ก าหนด  เพื่อเป็นเคร่ืองมือก าหนดทิศทางการพฒันาบุคลากรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และ
เพื่อใหต้รวจสอบการก าหนดต าแหน่ง การใชต้  าแหน่ง และการสรรหาใหเ้ป็นไปอยา่งถูกตอ้ง ต่อไป   

หลกัการและเหตุผล 



ขอบเขตและแนวทางการจัดท าแผนอตัราก าลัง 
3 ปี 

คณะท างาน 

ระบุขอบเขตและแนวทาง 
โดยมเีนือ้หาครอบคลุมในเร่ืองต่างๆ ดงันี ้

การวเิคราะห์ภารกจิอ านาจหน้าทีแ่ละสภาพปัญหาของ อปท. 

การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการตามภารกจิหน้าทีด้่านต่างๆ 

ก าหนดต าแหน่งทีต้่องการในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง 
ระดบัต าแหน่ง ให้เหมาะสมกบัภารกจิ 

วเิคราะห์ภารค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัเงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทนอืน่  
ไม่ให้เกนิร้อยละ 40 

การจัดคนลงกรอบโครงสร้างอตัราก าลงัทีเ่หมาะสม 

การพฒันาบุคลากรอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 



สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน 

คณะท างาน ต้องวเิคราะห์สภาพปัญหาใน อปท. และความต้องการของ ปชช  
ใน อปท. เป็นด้านๆ ดงันี ้

• ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
• ด้านเศรษบกจิ 
• ด้านสังคม 
• ด้านการเมอืงการบริหาร 
• ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
• ด้านการสาธารณสุข 
• ด้านการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

 

เพือ่สามารถก าหนดภารกจิในการแก้ไขปัญหา 
และความต้องการของ ปชช.  

เพือ่ให้ทราบภารกจิในแต่ละด้านต้องการ 
จ านวนบุคลากรประเภทใด จ านวนเท่าใด ระดบัใด 



ภารกจิอ านาจหน้าที ่อปท. 

คณะท างาน 

วเิคราะห์ภารกจิตามที ่ 
กฎหมายก าหนด 

พจิารณาเป็นรายด้าน 

วเิคราะห์ภารกจิตาม 
สภาพแวดล้ององค์กร 

เช่น พ.ร.บ. จัดตั้ง อปท. 
     พ.ร.บ.แผนและขั้นตอน 
     กฎหมายอืน่ๆ  
 
1. ด้านโครงสร้าง มีภารกจิ.... 
2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติ มีภารกจิ.... 
3. ด้านสังคม มีภารกจิ.... 
4. ด้านการส่งเสริมการลงทุน มีภารกจิ.... 
5. ฯลฯ 
 
 
วเิคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร ทั้งภายในและ 
ภายนอกองค์กรโยเทคนิค SWOT เพือ่ 
ก าหนดทิศทางขององค์กร 
•  S  - strength จุดแขง็ 
•  W – weakness จุดอ่อน 
•  O – opportunity โอกาส 
•  T – threat ภยัคุกคาม 

ก าหนดให้สอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 

แผนพฒันาอ าเภอและจังหวดั นโยบายของรัฐ 

และนโบยายการพฒันาของผู้บริหารท้องถิ่น 



อ านาจหนา้ท่ีตอ้งท า-และอาจท า 

• อ านาจหนา้ท่ีตอ้งท า 

1.เทศบาลต าบล 

      มาตรา  50 

2. เทศบาลเมือง 

      มาตรา  53 

3. เทศบาลนคร 

       มาตรา 56  

• อ านาจหนา้ท่ีอาจท า 

 1. เทศบาลต าบล 

         มาตรา  51 

 2. เทศบาลเมือง 

         มาตรา  54 

 3.  เทศบาลนคร 

         มาตรา  57 



         
       

                                          มาตรา ๑๖ 

  ใหเ้ทศบาล เมืองพทัยา และองคก์ารบรหิารสว่นต าบล  

        มีอ านาจและหนา้ท่ี 

             ในการจดัระบบการบรกิารสาธารณะ 

                    เพ่ือประโยชนข์องประชาชนในทอ้งถ่ิน 

                               ของตนเอง  

                                             ดงัน้ี 



 

๑. การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

๒. การจดัใหมี้และบ ารงุรกัษาทางบก ทางน ้า และทางระบายน ้า 

๓. การจดัใหมี้และควบคมุตลาด ท่าเทียบเรอื ท่าขา้ม และท่ีจอดรถ 

๔. การสาธารณปูโภค และการกอ่สรา้งอ่ืนๆ 

๕. การสาธารณปูการ 

๖. การสง่เสรมิ การฝึก และการประกอบอาชีพ 

๗. การพาณิชย ์และการสง่เสรมิการลงทนุ 

๘. การสง่เสรมิการท่องเท่ียว 

๙. การจดัการศึกษา 

๑๐. การสงัคมสงเคราะห ์และการพฒันาคณุภาพชีวิตเด็ก  

      สตร ี คนชรา และผ ูด้อ้ยโอกาส 



    

     ๓.  อ านาจหนา้ท่ี 

              ตามกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวขอ้ง  

                   เช่น 

                       -พรบ.สาธารณสขุ 

                  -พรบ.โรคพิษสนุขับา้ 

                           -พรบ.โรคติดต่อ 

                 -พรบ.ผ ูส้งูอาย ุ



ผลการด าเนินการทีผ่่านมา 

SWOT การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน 



สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร 

  
• ศักยภาพในการแก้ปัญหาของ อปท 
• ฐานะการคลงั – รายได้ 
• ด้านบุคลากร 
• ด้านการบริหารงานทัว่ไป 
 
 

สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 

  
• ด้านเศรษฐกจิ – ความยากจน อาชีพ 
• ด้านการเมอืง - นโยบายรัฐบาล 
• ด้านสังคม – ปัญหาสังคม ชุมชน 

 
 



 ภารกจิหลกัและภารกจิรองที่ อปท. จะต้องด าเนินการ 

คณะท างาน น าภารกจิที่วเิคราะห์ 
มาก าหนดเป็น 

1. การปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน 
2. การพฒันาส่ิงแวดล้อม 
3. การพฒันาด้านการศึกษา 
4. การพฒันาการปรับปรุงแหล่งท่องเทีย่ว 

 ฯลฯ 

ภารกจิหลกั 

ภารกจิรอง 

1. การฟ้ืนฟูวฒันธรรมและส่งเสริม 
   ประเพณท้ีองถิ่น 
2. การสนับสนุนส่งเสริมอุตสาหกรรม 
   การเกษตร ฯลฯ 



สรุปปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา 
ในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอตัราก าลงั 

คณะท างาน 

สรุปปัญหา สรุปแนวทางแก้ปัญหา 

การก าหนดโครงสร้างและก าหนดการ
ต าแหน่ง   ในปัจจุบันมข้ีอจ ากดัในการ
บริหารงานของ อปท. อย่างไร 

ต้องมีการก าหนดโครงสร้างและก าหนด      
กรอบอตัราก าลงัของ อปท. อย่างไร             
เพือ่รองรับภารกจิและแก้ปัญหา 



โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 

คณะท างาน 

น าภารกจิทีไ่ด้จากการวเิคราะห์ภารกจิหลกั ภารกจิรอง 

มาก าหนดส่วนราชการ 
วเิคราะห์เพือ่ก าหนดต าแหน่ง 

ในส่วนราชการต่างๆ 

จัดท ากรอบอตัราก าลงั 3 ปี 

• ตามที ่ก.กลางก าหนด /
ตามความเหมะสม 

• ต าแหน่งใด ระดบัใด จ านวนเท่าใด 



การขอก าหนดส่วนราชการ 



การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและต าแหน่ง 
ตามประเภทของ อปท.  

อบจ. 
ส่วนราชการอืน่ที่อาจก าหนดได้ 
ตามความจ าเป็น ก.จ.ก าหนด 

 9 กอง 
 

เทศบาล 
 

อบต. 

 

สามญั 

 

 

พเิศษ 

 

 

ส่วนราชการหลกั 
 

ส่วนราชการอืน่ 
ทีจ่ าเป็นต้องม ีก.กลาง.ก าหนด 

 
เลก็ 

 

 
กลาง 

 

 
ใหญ่ 

 

ส่วนราชการอืน่ทีอ่าจก าหนดได้ 
ตามความจ าเป็น ก.ท.ก าหนด 

13 กอง 

ส่วนราชการอืน่ทีอ่าจก าหนดได้ 
ตามความจ าเป็น ก.อบต.ก าหนด 

10 กอง 



การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการของ  อบจ. 

อบจ. 

ส่วนราชการที่จ าเป็นต้องมี ส่วนราชการอืน่  
- กองสาธารณสุข 
- กองกจิการพานิชย์ 
- กองกจิการขนส่ง 
- กองส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ 
  วฒันธรรม 
- กองพฒันาชนบท 
- กองส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
- กองป้องกนัและบรรเทา 
  สาธารณภัย 
- กองทรัพยากรธรรมชาติและ 
  ส่ิงแวดล้อม 
- กองพสัดุ และทรัพย์สิน 
                 (รวม  9  กอง) 
 

 
- ส านักปลดั อบจ. 
- กองกจิการสภา อบจ. 
- กองแผนและงบประมาณ 
- กองคลงั 
- กองช่าง 
- หน่วยตรวจสอบภายใน 
 



การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาล 

เทศบาล 

 

ส่วนราชการหลกั 

 

ส่วนราชการอืน่ 

 

สามญั 

 

 
 
 

สามัญสูง 
 
 
 

 

พเิศษ 
 

 

 

- กองส่งเสรมิวฒันธรรมฯ 

- กองเทคโนโลยสีารสนเทศ 

- กองนิติการ 

- กองวิเทศสมัพนัธ์ 

- กองป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

- กองส่งเสรมิและพฒันาอาชพี 

- กองส่งเสรมิกจิการขนส่ง 

- กองทรพัยากรธรรมชาติฯ 

- กองส่งเสรมิกจิการพาณชิย ์

- กองเทศกจิ 

- กองส่งเสรมิการเกษตร 

- กองผงัเมือง 

- กองทะเบยีนราษฎรและบตัรฯ 

                 (รวม 13  กอง) 
 
 

 

 

 

เกณฑร์ายได ้

เกณฑช์ี้วดัดา้นปรมิาณงาน 

เกณฑด์า้นประสทิธิภาพ 

 

 

 

 

ส านกัปลดัเทศบาล 

 กอง/ส านกัการคลงั 

 กอง/ส านกัการช่าง 

  

กองหรอืส่วนราชการ 

ท่ีจ  าเป็นตอ้งมี 

 

 

- กอง/ส านกัการสาธารณสขุฯ 

- กอง/ส านกัการศกึษา 

- กอง/ส านกัวิชาการและแผนงาน 

- กอง/ส านกัการประปา 

- กอง/ส านกัการแพทย ์

- กอง/ส านกัการช่างสขุาภบิาล 

- กอง/ส านกัสวสัดกิารสงัคม 

- หน่วยตรวจสอบภายในและแขวง 

 

กองสารสนเทศ
ภาษแีละทรัพย์สิน  
ตามหนังสือ ว 72 
ลว. 22 ก.ค. 2559 

 

พเิศษสูง 
 



การก าหนดโครงสรา้งสว่นราชการของ อบต. 

อบต. 

 

 

ส่วนราชการหลกั 

 

 

ส่วนราชการอืน่ 
 

เลก็ 

 

 

กลาง 

6 ลา้น 

 

 

ใหญ่ 

20 ลา้น 

 

 

-กองสวสัดกิารสงัคม 

-กองส่งเสรมิการเกษตร 

-กองการศกึษา ฯ 

-กองสาธารณสขุฯ 

-กองนิติการ 

-กองส่งเสรมิและพฒันาอาชพี 

-กองเทศกจิ 

-กองผงัเมือง 

-กองกจิการพาณชิย ์

-กองป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

             (รวม 10 กอง) 
 

เกณฑร์ายได ้

เกณฑช์ี้วดั 

ดา้นบคุลากร 

ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม 

ดา้นประสทิธิภาพ 

ดา้นธรรมาภบิาล 

 ส านกังานปลดั อบต. 

 กองหรอืส่วนการคลงั 

 กองช่างหรอืส่วนโยธา 

 

 

กองหรอืส่วนราชการ 

ท่ีก าหนดตามความเหมาะสม 

 

- กองหรือส่วนส่งเสริมการเกษตร 

- กองหรือส่วนการศึกษาฯ 

- กองหรือส่วนสาธารณสขุฯ 

การตั้งส่วนราชการใหป้ฏิบติั
ตามหนงัสือส านกังาน  
ก.อบต. ว 110 ลว. 21 ก.ย. 
2559 



โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลัง
ปัจจุบัน 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลัง
ใหม ่

หมายเหตุ 

1  ส านักปลัด... 
   1.1 ฝ่ายอ านวยการ 
        -งานการเจ้าหน้าที่ 
        -งานประชาสัมพันธ์ 
        -งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
        -งานธุรการ 
                      ฯลฯ 
   1.2 ฝ่ายปกครอง 
        -งานนิติการ 
        -งานทะเบียนราษฎร 
        -งานป้องกันฯ 
                      ฯลฯ 

1  ส านักปลัด... 
   1.1 ฝ่ายอ านวยการ 
        -งานการเจ้าหน้าที่ 
        -งานประชาสัมพันธ์ 
        -งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
        -งานธุรการ 
                      ฯลฯ 
   1.2 ฝ่ายปกครอง 
        -งานนิติการ 
        -งานทะเบียนราษฎร 
        -งานป้องกันฯ 
        -งานรักษาความสงบ 
        -งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
                      ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตามยุทธศาสตร์/แผน/
โครงการ 
  



การจัดท ากรอบอัตราก าลัง  3 ปี 
 

ส่วนราชการ 
กรอบ

อัตราก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งท่ีคาดว่า
จะต้องใช้ในช่วง

ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า 

เพิ่ม / ลด หมายเหตุ 

 
2561 

256
2 

256
3 

256
1 

256
2 

256
3 

ส านักปลัด...  
1. ปลัดเทศบาล  ระดับสูง 
2. หน.ส านักปลัดฯ  ระดับกลาง 
3. หน.ฝ่ายอ านวยการ  ระดับต้น 
4. หน.ฝ่ายปกครอง  ระดับต้น 
5. นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. 
6. นิติกร ปก./ชก. 
7. เจ้าพนักงานเทศกิจ ปง./ชง. 
8. นักพัฒนาการท่องเที่ยว ปก./ชก. 
9. เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. 
10. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
11. คนงานทั่วไป 

ฯลฯ 

กองคลัง 
ฯลฯ 

 
1 
1 
1 
1 
1 
- 
- 
- 
2 
1 
5 

 
1 
1 
1 
1 
2 
- 
- 
1 
2 
1 
5 

 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
- 
1 
1 
1 
5 

 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
- 
1 
5 

 
- 
- 
- 
- 

+ 1 
- 
- 

+ 1 
- 
- 
- 
 
 

 
- 
- 
- 
- 
- 

+ 1 
- 
- 

-1 
- 
- 
 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

+ 1 
- 

-1 
- 
- 

 
 
 
 
 

ก าหนด
เพิ่ม 

ก าหนด
เพิ่ม 

ก าหนด
เพิ่ม 

ก าหนด
เพิ่ม 

ยุบเลกิ 

รวม 13 15 15 15 + 2 - - 



แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
ปลดัเทศบาล 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

รองปลดัเทศบาล 

ส านกัปลดัเทศบาล กองคลงั กองช่าง กองสาธารณสุขฯ กองการศึกษา 

ฝ่ายอ านวยการ 

งานประชาสัมพนัธ์ 

งานการเจา้หนา้ท่ี 

งานวเิคราะห์ฯ 

ฝ่ายป้องกนั 

งานนิติการ 

งานทะเบียนราษฎร 

งานป้องกนัฯ 

ฝ่ายบริหารงานคลงั ฝ่ายแบบแผนฯ 

งานสถาปัตยกรรม 

งานวศิวกรรม 

ฝ่ายบริหารงาน 
สาธารณสุข 

งานรักษาความสะอาด 

งานสุขาภิบาลฯ 

ฝ่ายบริการสาธารณสุข 

งานศูนยบ์ริการฯ 

งานป้องกนัและ 
ควบคุมโรคติดต่อ 

งานบริหารการศึกษา 

งานพฒันาการศึกษา 

งานพฒันาชุมชน 

งานธุรการ 

งานธุรการ 

ฝ่ายการโยธา 

ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข 

งานผลประโยชน์ 

งานพสัดุและทรัพยสิ์น 

งานการเงินและบญัชี 

งานธุรการ 

งานสาธารณูปโภค 

งานสถานท่ีและไฟฟ้า 

งานธุรการ 

งานสัตวแพทย ์

งานส่งเสริมสุขภาพ 

งานธุรการ 

งานผลประโยชน์ 

งานพฒันารายได ้
งานรักษาความสงบ 

งานส่งเสริมการท่องเท่ียว 





การก าหนดอัตราก าลัง 



ประกาศหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกีย่วกบัการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  

     ข้อ 17 ให้คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังของเทศบาล จัดท าแผน
อัตราก าลัง  โดยให้ค านึงถึงภารกิจ อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมาย
ว่าด้วยเทศบาล ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ  ความยากและคุณภาพของงาน  และ
ปริมาณงาน ของส่วนราชการต่าง ๆ  ในเทศบาล  ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายของ
เทศบาลและของรัฐในหมวดเงินอุดหนุนที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคลและ          
การจัดสรรเงินงบประมาณของเทศบาล โดยก าหนดเป็นแผนอัตราก าลังของ
เทศบาล ในระยะเวลา 3 ปี และแผนอัตราก าลังดังกล่าวอย่างน้อยจะต้อง
ประกอบด้วยสาระส าคญั  ดังนี้ 



ประกาศหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกีย่วกบัการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  

  ข้อ 17  (6) การก าหนดต าแหน่งเพิม่ใหม่ 
  - ให้เทศบาลค านึงถึง อ านาจหน้าที่ ปริมาณงานของต าแหน่งน้ันๆ  
     (มใิช่เหตุผลด้านตวับุคคล) 
  - ให้ขอก าหนดเท่าที่จ าเป็น ต้องจัดสรรงบประมาณตั้งเป็นอตัราเงนิเดอืน 
     ส าหรับต าแหน่งที่เพิม่ขึน้ใหม่ด้วย 
  - การขอก าหนดต าแหน่งใหม่ ให้ค านึงถึงจ านวนลูกจ้างทั้งประจ า และ 
    ช่ัวคราวที่ปฏิบัตงิานในงานน้ันด้วย มใิห้เกดิปัญหาคนล้นงานและ คชจ. 
  - ให้พจิารณาต าแหน่งว่าง/มคีวามจ าเป็นน้อยก่อน 
  - ความก้าวหน้าในสายงาน 
  - ต้องท าการวเิคราะห์ต าแหน่ง โดยรายงานข้อมูลตามแบบ 1 – 5  



การก าหนดต าแหน่ง/การยุบเลกิต าแหน่ง 

 

ก าหนดต าแหน่ง 
สูงขึน้ 

  

ปรับต าแหน่งปลดั กลาง แล้วลดเหลอื ต้น 

ปลดัปรับลดเป็นรองปลดั แล้วจะโอนเป็นปลดัต้น ได้หรือไม่  

ปลดั กลาง  ผอ จะเป็นกลาง ใช้เกณฑ์ปรับขนาดหรือวเิคราะห์ค่างาน 

 

การยุบเลกิ 
  

ต าแหน่งรองปลดั /หัวหน้าฝ่าย เสนอ ก กลาง หรือไม่  

 
หนังสือส านักงาน  ก.ท. ที ่มท 0809.2/265            ลงวนัที ่ 8 12 52  
หนังสือส านักงาน ก.จ. ที ่มท 0809.2/ว      ลงวนัที ่  
 



การวเิคราะห์จ านวนต าแหน่งที่ขอก าหนดเพิม่ 

 

 ส่ิงส าคญัในการพจิารณาก าหนดต าแหน่งเพิม่  คอื               
ประมาณการว่าควรจะเพิม่ต าแหน่งจ านวนกีอ่ตัรา 

 ในการคดิค านวณจ านวนทีข่อเพิม่  อาจค านวณโดย
เปรียบเทยีบก าลงัคนทีม่อียู่กบัภารกจิ  อ านาจหน้าที ่                               
และปริมาณงานทีต้่องปฏิบัตจิริง   



 
วธีิค านวณจ านวนต าแหน่งที่ต้องการเพิม่ 

 
   

     วนัท างานมาตรฐานของข้าราชการปีหนึ่งมี   230  วนั 

     เวลาท างานราชการทั้งส้ิน  6  ช่ัวโมง  (หักเวลาพกักลางวันและ 

           ธุระส่วนตัว 1 ช่ัวโมง) 

  ดงัน้ัน    เวลาการท างานทั้งหมดต่อหนึ่งปี  คอื   

  (230 วนั  x  6  ช่ัวโมง  x  60 นาท)ี  =  82,800  นาที   
 



การวเิคราะห์อตัราก าลงั  ในการขออนุมตักิ าหนดต าแหน่งเพิม่ใหม่ 

ล าดับ 
  

ลกัษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  

เวลาทีใ่ช้ต่อราย 
(นาท)ี     

ปริมาณงาน 
(ต่อปี)    

เวลาทั้งหมดต่อปี 
(นาท)ี      

จ านวนทีต้่องการ 
 (คน) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 

20 

ตรวจสอบร่างสัญญาทรัพย์สิน 
ตรวจสอบร่างสัญญาซ้ือขาย 
ตรวจสอบร่างสัญญารับสภาพหนี้ 
ตรวจสอบร่างประกาศสอบราคา 
ศึกษาวเิคราะห์ เสนอความเห็นเกีย่วกบันิติกรรมสัญญา 
ติดตามและประเมนิผลการด าเนินงานด้านสัญญา 
การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกีย่วกบันิติกรรมสัญญา 
ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าปัญหากฎหมายแก่หน่วยงาน 
                                        ฯลฯ 
ปฏบิัติหน้าทีอ่ืน่ทีไ่ด้รับมอบหมาย  เช่น 
  - เป็นกรรมการด าเนินการตามระเบียบพสัดุ 
  - เป็นวทิยากรในการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย 

120 
130 
140 
130 
190 
180 
150 
120 
ฯลฯ 

 
120 
120 

1,250 
95 
25 

100 
10 

115 
1 

250 
ฯลฯ 

 
450 

4 

150,000 
12,350 
3,500 

13,000 
1,900 

20,700 
150 

30,000 
ฯลฯ 

 
54,000 

480 

1.81 
0.15 
0.04 
0.16 
0.02 
0.25 

0 
0.36 
ฯลฯ 

 
0.65 

0 

รวม 382,800 3.97 

ต าแหน่งนิตกิรปฏิบัตกิาร   เลขที่ต าแหน่ง ...   งานนิตกิรรมสัญญา   กองวชิาการและแผนงาน 

หมายเหตุ     -  เวลาทั้งหมดต่อปี   =  เวลาทีใ่ช้ต่อราย x ปริมาณงาน 
    -  จ านวนทีต้่องการ  =  เวลาทั้งหมดต่อปี  หารด้วย  เวลาท างานทั้งหมดต่อหน่ึงปี  (82,800) 



ประเภทบรหิารทอ้งถ่ิน 

 ประเภทและระดบัต าแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง
ตามประกาศ ก.กลาง เร่ือง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัอตัราต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง (ฉบบัที ่2) 

พ.ศ. 2558 ลงวนัที ่4 กนัยายน 2558 

ต าแหน่งปลัดองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และรองปลัดองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือต าแหน่งที่เรียกช่ืออย่างอื่น ตามที่

คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน มี 3 ระดบั คือ ระดบัตน้  

ระดบักลาง และระดบัสูง 

ประเภทอ านวยการทอ้งถ่ิน 

ต าแหน่งหัวหนา้หน่วยงานระดับฝ่าย ระดบัส่วน ระดับกอง ระดับ

ส านัก ในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือต าแหน่งระดบัที่เรียกช่ือ

อยา่งอื่น ตามที่คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน มี 3 ระดบั 

คือ ระดบัตน้  ระดบักลาง และระดบัสูง 



ต าแหน่งที่จ  าเป็นตอ้งใชผู้ส้  าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตามมาตรฐาน

ทัว่ไปที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนทอ้งถ่ินก าหนด เพื่อปฏิบตัิงาน

ในหนา้ท่ีของต าแหน่งนั้น มี 4 ระดับ ไดแ้ก่ ระดับปฏิบัติการ  ระดับ

ช านาญการ  ระดบัช านาญการพิเศษ และระดบัเช่ียวชาญ 

ประเภทวิชาการ 

ประเภทและระดบัต าแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง 
ตามประกาศ ก.กลาง เร่ือง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัอตัราต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง (ฉบบัที ่2)  

พ.ศ. 2558 ลงวนัที ่4 กนัยายน 2558 

ต าแหน่งที่ไม่ใช่ต  าแหน่งประเภทบริหารทอ้งถ่ิน  ประเภทอ านวยการ

ทอ้งถ่ิน และประเภทวิชาการ ตามมาตรฐานทัว่ไปที่คณะกรรมการ

กลางพนักงานส่วนทอ้งถ่ินก าหนด มี 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัปฏิบตัิงาน 

ระดบัช านาญงาน และระดบัอาวุโส 

ประเภททัว่ไป  
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วชิาการ ทัว่ไป อ านวยการท้องถิ่น 

ปฏิบัติงาน 

ช านาญงาน 

อาวุโส 

ปฏิบัติการ 

ช านาญการ 

ช านาญการพเิศษ 

เช่ียวชาญ 

ต้น 

กลาง 

สูง 

บริหารท้องถิ่น 

ต้น 

กลาง 

สูง 

ประเภทและระดบัต าแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง                       
แบ่งเป็น  4  ประเภท 
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เทพสุริยา(เทพสุริยา) (เทพสุริยา) 

ต าแหน่งและระดบั 
ข้าราชการ พนักงานครูและบคุลากรทางการศึกษา

ท้องถิ่น 

ประเภท 
ข้าราชการ/พนักงานครูฯ 

1.สายงานการสอน 
  1.1 ครูผู้ช่วย 1.2 ครูผู้ดูแลเด็ก  1.3 หน.ศพด. 
  1.4 ครู 
       - ครูช านาญการ - ครูช านาญการพิเศษ 
       - ครูเชี่ยวชาญ   - ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
2.สายงานบริหารสถานศึกษา 
 2.1 ผอ.สถานศึกษา 
      - ผอ.ช านาญการ - ผอ.ช านาญการพิเศษ 
      - ผอ.เชี่ยวชาญ   - ผอ.เชี่ยวชาญพิเศษ  
 2.2 รอง ผอ.สถานศึกษา 
      - รอง ผอ.ช านาญการ 
      - รอง ผอ.ช านาญการพิเศษ 
      - รอง ผอ.เชี่ยวชาญ 

1.สายงานนิเทศการศึกษา 
 1.1ศึกษานิเทศก์ 
      - ศน.ช านาญการ 
      - ศน.ช านาญการพิเศษ 
      - ศน.เชี่ยวชาญ 
      - ศน.เชี่ยวชาญพิเศษ 
2.สายงานบริหารการศึกษา 
  2.1 นบศ. 6 
  2.2 หัวหน้าฝ่าย7(นบศ.7) 
  2.3 ผอ.กศ.7(นบศ.7) 
  2.4 ผอ.กศ.8 / 
      รอง ผอ.สน.8 (นบศ.8) 
  2.5 ผอ.สน.กศ.9 (นบศ.9) 

ประเภท 
บุคลากรทางศึกษา 

3. สายงานการศึกษานอกระบบฯ 
  3.1 สันทนาการ 3–7 
  3.2 นักวิชาการศึกษา 3–7 
  3.3 นักวิชาการวัฒนธรรม 3-7 
  3.4 บรรณารักษ์ 3-7 
  3.5 จพง.ศูนย์เยาวชน 2-6 
  3.6 จพง.ห้องสมุด 2-6 
  3.7 จนท.ศูนย์เยาวชน 1-5 
  3.8 จนท.ห้องสมุด 1-5 

1 มี.ค.50 

ทดสอบ 
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อัตรา 

บ.เงิน 
เดือน เงินวิทยฯ 

เงินเดือน 

บ.เงิน 
ตามวุฒิ 

บ.เงิน 
ประจ าต าแหน่ง 

บ.เงิน 
ตามวุฒิ 



บญัชีเทยีบประเภทและระดบัต าแหน่งระบบซีกบัระบบแท่ง 
(ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกีย่วกบัอตัราต าแหน่งและมาตรฐานต าแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  ลงวนัที่ 4 กนัยายน 2558) ... 

ระบบซี ระบบแท่ง 

สายงาน ระดบั ประเภท ระดบั 

สายงานเร่ิมต้นจาก 
ระดบั 1/2 

ระดบั 1-4 ทั่วไป ปฏิบัตงิาน 

ระดบั 5-6 ทั่วไป ช านาญงาน 

ระดบั 7 ทั่วไป อาวุโส 

สายงานเร่ิมต้นจากระดบั 3 ระดบั 3-5 วชิาการ ปฏิบัตกิาร 

ระดบั 6-7 วชิาการ ช านาญการ 

ระดบั 8 วชิาการ ช านาญการพเิศษ 

ระดบั 9 วชิาการ เช่ียวชาญ 

สายงานนักบริหาร 
(ที่มิใช่ต าแหน่งปลดั 

/รองปลดั) 

ระดบั 6-7 อ านวยการท้องถิน่ ต้น 

ระดบั 8 อ านวยการท้องถิน่ กลาง 

ระดบั 9 อ านวยการท้องถิน่ สูง 

สายงานนักบริหาร 
(ต าแหน่งปลดั/รองปลดั) 

ระดบั 6-7 บริหารท้องถิน่ ต้น 

ระดบั 8 บริหารท้องถิน่ กลาง 

ระดบั 9-10 บริหารท้องถิน่ สูง 

ประกาศมาตรฐานเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง (ระบบแท่ง) ฉบับ 2 พ.ศ. 2558.docx
ประกาศมาตรฐานเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง (ระบบแท่ง) ฉบับ 2 พ.ศ. 2558.docx


การก าหนดสายงานของพนักงานส่วนท้องถิน่ในระบบแท่ง 

 

สายงานผู้ปฏิบัติ 
  

 

สายงานผู้บริหาร 
  

ประเภททัว่ไป 
 

ประเภทวิชาการ 
 

ประเภทอ านวยการท้องถิ่น 

ประเภทบริหารท้องถิ่น 



การก าหนดระดบัต าแหน่ง  

ต าแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ  
ให้ก าหนดต าแหน่งเป็นระดับขยาย ในต าแหน่งแรกบรรจุและเหนือ
ในต าแหน่งขึ้นไปอีก 1 ระดับ  เช่น 
  - เจ้าพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  (ปง./ชง) 
  - นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ/ช านาญการ  (ปก./ชก.)        
   

ต าแหน่งประเภททัว่ไป  ระดบัอาวุโส                                     
ต าแหน่งประเภทวชิาการ  ระดบัช านาญการพเิศษ และเช่ียวชาญ                            

                ต้องเสนอ ก.จงัหวดั ปรับปรุงระดบัสูงขึน้ก่อน 

 

ยกเว้น 



การก าหนดระดบัต าแหน่ง  

ประเภทอ านวยการท้องถิ่นและประเภทบริหารท้องถิ่น  
ให้ก าหนดต าแหน่งเป็นระดบัเดยีว  โดยอาจปรับปรุงระดบัสูงขึน้ได้
ตามเงื่อนไขที ่ก.กลาง ก าหนด 
  

  - ผู้อ านวยการกองคลงั (นักบริหารงานการคลงั ระดบัต้น) 
  - หัวหน้าฝ่ายการเงิน    (นักบริหารงานการคลงั ระดบัต้น) 

   - ปลดัเทศบาล   (นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดบัสูง) 
 - รองปลดัเทศบาล   (นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดบักลาง) 
 
 

  



การก าหนดเลขที่ต าแหน่ง 

    ให้ก าหนดเป็นเลข 12 หลกั  คอื  00-0-00-0000-000 
ถือปฏิบัตติามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  ที ่มท 
0809.5/ ว  52  ลงวนัที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เร่ือง การจัด
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เข้าสู่ประเภท
ต าแหน่ง (ระบบแท่ง) 

ทั้งนี ้ก าหนดสายงานศึกษานิเทศก์ เป็น 3811  

../ว 52  ลว. 13 พ.ย. 58  การจัดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง (ระบบแท่ง).pdf
../ว 52  ลว. 13 พ.ย. 58  การจัดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง (ระบบแท่ง).pdf


การก าหนดเลขที่ต าแหน่ง 

เลขทีต่ าแหน่ง     ประกอบด้วยเลขรหัส  12  หลกั 

รหัสตวัที ่1-2   หมายถงึ  รหัสจังหวดั.                เช่น  กาญจนบุรี =  02   ราชบุรี  =  50   อุบลราชธานี  =  76 

รหัสตวัที ่ 3     หมายถงึ  รหัสประเภท อปท.      เช่น  อบจ.  =  1    เทศบาล  =  2    อบต. =  3 

รหัสตวัที ่4-5   หมายถงึ   รหัสส่วนราชการ.        เช่น  ส านักปลดั... = 01 /  กองคลงั =  04 /  กองช่าง = 05 

รหัสตัวที่ 6-9   หมายถงึ   ประเภทต าแหน่ง กลุ่มงาน และสายงาน  (ดูตามบัญชีแสดงมาตรฐานต าแหน่งฯ).. 
 - รหัสตัวที ่6   แสดงประเภทต าแหน่ง  คอื  บริหารท้องถิน่  =  1   อ านวยการท้องถิน่ =  2   วชิาการ =  3   ทั่วไป  =  4 

 - รหัสตัวที ่7   แสดงกลุ่มงาน  เช่น  กลุ่มบริหาร อ านวยการ ธุรการฯ  =  1   กลุ่มการคลงั ฯ   =  2  

 - รหัสตัวที ่8-9  แสดงสายงาน  เช่น  นักจดัการงานทั่วไป = 01   นักทรัพยากรบุคคล  =  02  

รหัสตวัที ่10-12   หมายถงึ  รหัสล าดบัทีใ่นสายงานน้ันทีม่อียู่ใน อปท. 

(หนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต. ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0809.5/ ว 52 ลงวนัที ่13 พ.ย. 2558) .. 

- 000 00 - 0 - 00 - 0000 

../../บรรยาย ระบบแท่ง/การจัดคนลงสู่ตำแหน่ง/รหัสจังหวัด.docx
../../บรรยาย ระบบแท่ง/การจัดคนลงสู่ตำแหน่ง/รหัสประเภท อปท..docx
../../บรรยาย ระบบแท่ง/การจัดคนลงสู่ตำแหน่ง/รหัสกอง สำนัก.docx
../../บรรยาย ระบบแท่ง/การจัดคนลงสู่ตำแหน่ง/บัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง แยกตามประเภท สายงาน และระดับตำแหน่ง.xlsx
../../ว 52  ลว. 13 พ.ย. 58  การจัดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง (ระบบแท่ง).pdf


จังหวดั .. 
ประเภท อปท. .. 

กอง/ส านัก .. กลุ่มงาน ล าดบัทีใ่นสายงาน 

OO  – O  – OO – OOOO – OOO 

(ให้ดูตามบัญชีแสดงมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง) ..   

ประเภท สายงาน 
เลขทีต่ าแหน่ง 

 
 

50 – 1 – 01 – 4101 – 003 
 
  

จ.ราชบุรี 

อบจ. 

ส านักปลดัฯ ล าดบัที ่3 

เจ้าพนักงานธุรการ 

Ex. 

../บรรยาย ระบบแท่ง/การจัดคนลงสู่ตำแหน่ง/รหัสจังหวัด.docx
../บรรยาย ระบบแท่ง/การจัดคนลงสู่ตำแหน่ง/รหัสประเภท อปท..docx
../บรรยาย ระบบแท่ง/การจัดคนลงสู่ตำแหน่ง/รหัสกอง สำนัก.docx
../บรรยาย ระบบแท่ง/การจัดคนลงสู่ตำแหน่ง/รหัสกอง สำนัก.docx
บัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง แยกตามประเภท สายงาน และระดับตำแหน่ง.xlsx
../บรรยาย ระบบแท่ง/การจัดคนลงสู่ตำแหน่ง/บัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง แยกตามประเภท สายงาน และระดับตำแหน่ง.xlsx
บัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง แยกตามประเภท สายงาน และระดับตำแหน่ง.xlsx
บัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง แยกตามประเภท สายงาน และระดับตำแหน่ง.xlsx
ตัวอย่าง บัญชีจัดคนตำแหน่ง.docx


เจ้าพนักงานธุรการ  ส านักปลดั      เลขทีต่ าแหน่ง  50 – 1 – 01 – 4101 – 001    
เจ้าพนักงานธุรการ  กองคลงั                      เลขทีต่ าแหน่ง  50 – 1 – 04 – 4101 – 002  
เจ้าพนักงานธุรการ  กองช่าง                      เลขทีต่ าแหน่ง  50 – 1 – 05 – 4101 – 003  
เจ้าพนักงานธุรการ  กองการศึกษาฯ           เลขทีต่ าแหน่ง  50 – 1 – 08 – 4101 – 004  

 

 

ปลดั  อบจ. ราชบุรี (นักบริหารงานท้องถิน่)           เลขทีต่ าแหน่ง  50 – 1 – 00 – 1101 - 001 
รองปลดั  อบจ. ราชบุรี (นักบริหารงานท้องถิน่)     เลขทีต่ าแหน่ง  50 – 1 – 00 – 1101 - 002 
ผอ.กองคลงั  (นักบริหารงานการคลงั)                          เลขทีต่ าแหน่ง  50 – 1 – 04 – 2102 - 001     
หน.ฝ่ายการเงิน (นักบริหารงานการคลงั)             เลขทีต่ าแหน่ง  50 – 1 – 04 – 2102 - 002     
หน.ฝ่ายการบัญชี (นักบริหารงานการคลงั)           เลขทีต่ าแหน่ง  50 – 1 – 04 – 2102 - 003      

Ex. 

ตัวอย่าง บัญชีจัดคนลงตำแหน่งระบบแท่ง อบจ.ราชบุรี.xlsx


การก าหนดต าแหน่งลูกจ้าง 

      พนักงานจ้างตามภารกจิ ให้ก าหนดช่ือให้สอดคล้องกบั
สายงานของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง  



อัตราค่าตอบแทน 
ในระบบแท่ง 



อตัราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
(มีผลตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2557)  

 
  ประเภทต าแหน่ง 

 พนักงานจ้างทัว่ไป 

ปวช. 

ปวท. 

ปวส. 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

ขั้นต า่ 

 9,000 

9,400 

10,840 

11,500 

15,000 

17,500 

ขั้นสูง 

  - 

19,550 

23,510 

23,510 

31,430 

40,130 

หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  ที ่มท 0809.5/ว 36   ลว. 26 ส.ค.  2558 



 ประเภทต าแหน่ง/ระดบัต าแหน่ง ขัน้สงู ขัน้ต า่ 
  ประเภทบริหารท้องถ่ิน ระดบัสงู        80,450           25,770  
  ประเภทบริหารท้องถ่ิน ระดบักลาง        68,640           22,700 
  ประเภทบริหารท้องถ่ิน ระดบัต้น        51,140            15,800 

  ประเภทอ านวยการท้องถ่ิน ระดบัสงู        78,020           25,080 
  ประเภทอ านวยการท้องถ่ิน ระดบักลาง        67,560           22,140 
  ประเภทอ านวยการท้องถ่ิน ระดบัต้น        50,170           15,430 

  ประเภทวิชาการ ระดบัเช่ียวชาญ        77,380           24,400  
  ประเภทวิชาการ ระดบัช านาญการพิเศษ        66,490            21,550 
  ประเภทวิชาการ ระดบัช านาญการ        49,480           15,050 
  ประเภทวิชาการ ระดบัปฏิบติัการ        30,020            9,740 

  ประเภททัว่ไป ระดบัอาวโุส        54,090           18,010 
  ประเภททัว่ไป ระดบัช านาญงาน        40,900           13,470 
  ประเภททัว่ไป ระดบัปฏิบติังาน        25,020           8,750 

อตัราเงินเดือน บัญชี 5 . 
(ประกาศมาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัอตัราเงนิเดอืนและวธีิการจ่ายเงนิเดอืนฯ(ฉบบัที6่) ลงวนัที2่8 มกราคม 2559) 

บัญชี 5.xlsx
บัญชี 5.xlsx


ระดบั ต าแหน่ง อตัรา (บาท/เดอืน) 

 
สูง 

 ปลดั อปท.   (สูงพเิศษ/ C 10) 14,500  

 ปลดั อปท.   (C 9)   10,000 

 รองปลดั อปท.   (C 9)    10,000 

 บญัชีอตัราเงินประจ าต าแหน่งในระบบแท่ง 

ต าแหน่งประเภทบริหารท้องถ่ิน 

 

กลาง 
 ปลดั อปท.    (C 8)   7,000 

 รองปลดั อปท.   (C 8)   5,600 
 

ต้น 
 ปลดั อปท.    (C 6 – 7)   4,000 * 

 รองปลดั อปท.   (C 6 – 7)   3,500 * 

(ประกาศมาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัอตัราเงนิเดอืนและวธีิการจ่ายเงนิเดอืนฯ(ฉบบัที7่) ลงวนัที่ 7 มนีาคม 2559) 



ระดบั ต าแหน่ง อตัรา (บาท/เดอืน) 

สูง  หัวหน้าส่วนราชการทีสู่งกว่ากอง  /ผอ.ส านัก 10,000  

บญัชีอตัราเงินประจ าต าแหน่งในระบบแท่ง 

ต าแหน่งประเภทอ านวยท้องถ่ิน 

 

กลาง 
 หัวหน้าส่วนราชการทีม่ีฐานะเป็นกอง 
 หรือเทยีบเท่า   

5,600 

 ผู้อ านวยการส่วน/ หัวหน้ากลุ่มงาน 
 (นักบริหาร  ระดบั 8  เดมิ)  

2,500 

 

ต้น 
 หัวหน้าส่วนราชการทีม่ีฐานะเป็นกอง 
 หรือเทยีบเท่า  (นักบริหาร  ระดบั  6 – 7 เดมิ)  

 3,500 * 

 หัวหน้าฝ่าย  (นักบริหาร  ระดบั  6 – 7 เดมิ)   1,500 * 



ระดบั ต าแหน่ง อตัรา (บาท/เดอืน) 

เช่ียวชาญ ต าแหน่งประเภทเช่ียวชาญ  (ชช.) 
ตามมาตรฐานที ่ก.จ. ก.จ และ ก.อบต. ก าหนด 

9,900  

บญัชีอตัราเงินประจ าต าแหน่งในระบบแท่ง 

ต าแหน่งประเภทวิชาการ 

ช านาญการ
พเิศษ 

ต าแหน่งประเภทวชิาชีพ (วช.) 
ตามมาตรฐานที ่ก.จ. ก.จ และ ก.อบต. ก าหนด 

 5,600 

ช านาญการ ต าแหน่งประเภทวชิาชีพ (วช.) 
ตามมาตรฐานที ่ก.จ. ก.จ และ ก.อบต. ก าหนด 

 3,500  

1. ประกาศ ก.จ. ก.ทง และ ก.อบต.  เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
    ได้รับเงนิค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงนิเดอืน ลงวนัที ่22 เมษายน 2547 และ 
2. หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  ที ่มท 0809.3/ว 28   ลว. 16 ก.พ. 48    



เปรียบเทยีบอตัราเงนิเดอืนส าหรับคุณวุฒิที ่ก.จ. ก.ท. ก.อบต. หรือ ก.พ. รับรอง   
เพือ่การบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   

  อตัราเงนิเดอืน  

เดมิ 

 10,190 

8,340  

 7,460 

6,800 

6,050  

 อตัราเงนิเดอืน  

1 ม.ค. 55 

15,440 

11,860  

9,330  

8,800 

7,640  

 อตัราเงนิเดอืน  

1 ม.ค. 56 

16,650  

  13,310 

 10,280 

 9,710 

 8,430 

อตัราเงนิเดอืน  

1 ม.ค. 57 

 17,570 

 15,060 

11,510 

10,880 

9,440 

วุฒิ 

 ป.โท 

ป.ตรี 

 ปวส. 

ปวท. 

ปวช.  

หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 50 ลว. 30 ต.ค. 58 
เร่ือง  ประกาศการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิน่ได้รับเงนิเดอืน พ.ศ. 2558 

อตัราเงินเดอืน  

1 ม.ค. 59 

 17,570 

 15,060 

11,510 

10,880 

9,440 



อตัราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
(มีผลตั้งแต่วนัที ่1 มกราคม 2557)  

 
  ประเภทต าแหน่ง 

 พนักงานจ้างทัว่ไป 

ปวช. 

ปวท. 

ปวส. 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

ขั้นต า่ 

 9,000 

9,400 

10,840 

11,500 

15,000 

17,500 

ขั้นสูง 

  - 

19,550 

23,510 

23,510 

31,430 

40,130 

หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  ที ่มท 0809.5/ว 36   ลว. 26 ส.ค.  2558 



 การประมาณการเงินเดอืนของต าแหน่ง  

 กรณตี าแหน่งมคีนครอง  ให้ค านวณตามอตัราเงนิเดอืนของผู้ครองต าแหน่ง 

 กรณตี าแหน่งว่าง  (ประเภททั่วไป /วชิาการ)     
         อตัราเงนิขั้นต า่ของต าแหน่งระดบัแรกบรรจุ บวก อตัราเงนิขั้นสูงของ 
ต าแหน่งเหนือขึน้ไป 1 ระดบั คูณ 12 หาร  2 

เช่น   เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัตงิาน/ ช านาญงาน  
                             (8,750 + 40,900) x 12   =  297,900 
                                                 2 



 การประมาณการเงินเดือนของต าแหน่ง  

กรณตี าแหน่งว่าง   (ประเภทอ านวยการท้องถิ่น /บริหารท้องถิ่น)     
         (อตัราเงนิขั้นต ่า บวก อตัราเงินขั้นสูง ของระดบัต าแหน่ง หาร 2) บวก
(เงนิประจ าต าแหน่ง/เงนิเพิม่ (ถ้าม)ี  คูณ 12)   
 

         เช่น   ผู้อ านวยการกอง คลงั ระดบักลาง 
                   (22,140 + 67,560)  + (5,600 + 5,600  x 12)    =  672,600 
                                2 



ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอืน่ 

       ให้ประมาณการในอตัราร้อยละ 20 ของ ยอดรวม
เงินเดอืน/ ค่าจ้าง /ค่าตอบแทน 



ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงนิเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น   
ช่ือสายงาน ระดับ 

ต าแหน่ง 

จ านวน 

กรอบ 

ท้ังหมด 

จ านวนท่ีมีอยู่ 

ปัจจุบัน 

อัตราต าแหน่งท่ีคาดว่าจะต้อง
ใช้ในช่วงระยะเวลา 3 ปี 

ข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 

เพิ่ม / ลด 

ภาระค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มข้ึน  (2) ค่าใช้จ่ายรวม (3) หมาย
เหตุ 

จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 

(1)  A 

2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 

B 

2559 

C 

2560 

D 

2558 

(A+B)= E 

2559 

(E+C)= F 

2560 

(F+D)= G 

ปลัดเทศบาล 

หน.ส านักปลัดฯ 

หัวหน้าฝ่าย....... 

นักทรัพยากรฯ 

ลูกจ้างประจ า 

ผช.จพง.ป้องกัน 

ผช.นักพัฒนาฯ 

ผช.จนท.ธรุการ 

กองช่าง 

กลาง 

ต้น 

ต้น 

ปก./ชก. 

- 

- 
- 

- 

1 

1  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 1 

- 

- 

1 

1 

- 

- 

777,840 

404,640 

359,700 

0 

199,800 

148,800 

180,000 

0 

1 

1 

1 

- 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

+ 1 

- 

- 

- 

+ 1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

16,320 

12,340 

10,740 

0 

7,440 

6,000 

0 

112,800 

5,100 

3,420 

12,360 

309,000 

7,320 

6,240 

7,200 

4,560 

20,640 

13,080 

13,620 

12,000 

7,200 

6,480 

7,560  

4,800 

749,160 

416,980 

370,440 

0 

207,240 

154,800 

180,000 

112,800 

799,260 

420,400 

382,800 

309,000 

214,560 

161,040 

187,200 

117,360 

819,900 

433,480 

396,420 

321,000 

221,760  

167,520 

194,760 

122,160 

คนครอง 
 

คนครอง 
 

ว่าง 
 

เพิ่ม 

 
คนครอง 

 

ว่าง 
 

เพิ่ม 

นายช่างโยธา 7ว 1 1 - -1 -1 -1 -- - - - - - - - - ถ่ายโอน 

กองการศึกษาฯ 

ผู้อ านวยการกอง 

 

8 

 

1 

 

1 

 

588,360 

 

-1 

 

-1 

 

-1 

 

-- 

 

- 

 

- 

 

16,320 

 

16,440 

 

16,440 

 

604,680 

 

621,120 

 

637,560 

โรงเรียน... 

ผอ.โรงเรียน 

ครู 

ครูผู้ช่วย 

ผู้ช่วยครู 

 

 

 

1 

30 

12 

5 

 

1 

25 

10 

5 

 

- 

- 

- 

- 

 

-1 

-30 

-12 

-5 

 

-1 

-30 

-12 

-5 

 

-1 

-30 

-12 

-5 

 

-- 

-- 

-+2 * 

-- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

เงิน
อุดหนุน 

 

ผู้ช่วยครู 5 5 900,000 -5 -5 -5 -- - - 36,000 37,800 39,000 936,000 973,800 1,012,800 เงินรายได ้

ศูนย์เด็กเล็ก... 

หน.ศูนย์ 

ผู้ดูแลเด็ก 

 

 

 

1 

5 

 

1 

5 

 

- 

- 

 

-1 

-5 

 

-1 

-5 

 

-1 

-5 

 

-- 

-- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

เงิน
อุดหนุน 

 

ผู้ดูแลเด็ก 5 5 900,000 -5 -5 -5 -- - - 36,000 37,800 39,000 936,000 973,800 1,012,800 เงินรายได ้

รวม (4) 74 63 4,168,860 74 74 74 + 4 - - 504,960 166,800 169,560 4,673,820 4,840,620 5,010,180 



ภาระค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น 
ชื่อสายงาน ระดับ 

ต า 

แหน่ง 

จ านวน 

กรอบ 

ท้ังหมด 

จ านวนท่ีมีอยู่ 

ปัจจุบัน 

อัตราต าแหน่งท่ีคาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 

3 ปี ข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 

เพิ่ม / ลด 

ภาระค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มข้ึน  (2) ค่าใช้จ่ายรวม (3) หมาย
เหตุ 

จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 

(1)  A 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 

B 

2562 

C 

2563 

D 

2561 

(A+B)= E 

2561 

(E+C)= F 

2563 

(F+D)= G 

รวม (4) 74 63 4,168,860 74 74 74 + 4 - - 504,960 166,800 169,560 4,673,820 4,840,620 5,010,180 

 

ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น  20%  (5) 
 

934,764 968,124 1,002,036 

รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น  (6) 5,608,584 5,808,744 6,012,216 

คิดร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายฯ  (7) 10.68 10.54 10.39 

หมายเหตุ    : ฐานการค านวณงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 ให้ใชข้อ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560  (50,000,000 บาท)  เพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ  5  เป็นฐานการค านวณ  
                             ส าหรับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 และ 2563 ให้บวกเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 5 เพ่ือเป็นฐานการค านวณภาระค่าใชจ่้าย   ดงัน้ี  

                    : ค  านวณภาระค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนปีงบประมาณ 2561  =   5,608,584  x 100  / 52,500,000   =  10.68 

                    : ค  านวณภาระค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนปีงบประมาณ 2562  =    5,808,744  x 100  / 55,125,000  =  10.54 

                    : ค  านวณภาระค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนปีงบประมาณ 2563  =    6,012,216  x 100  / 57,881,250   =  10.39 
                    : ขา้ราชการถ่ายโอน  ลูกจา้งประจ าถ่ายโอน รวมถึงครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรั้บงบเงินอุดหนุนท่ีจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจา้ง ให้ระบุขอ้มูลไวใ้นแผนอตัราก าลงั แต่ไม่ตอ้งน ามาคิดรวมเป็น  
                       ภาระค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ตามมาตรา 35   (ตวัอยา่งต าแหน่งท่ีมีแถบสีคลุม) 
                 *  จ  านวนเงินในช่องเงินเดือน (1)  หมายถึง  เงินเดือน เงินประจ าต  าแหน่ง เงินค่าตอบแทนท่ีจ่ายนอกเหนือจากเงินเดือน และเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ท่ีจ่ายควบกบัเงินเดือน  
                     และตอ้งมีจ านวนตรงกนักบัจ านวนในช่องเงินเดือนของบญัชีแสดงจดัคนลงสู่ต  าแหน่งและการก าหนดเลขท่ีต าแหน่งในส่วนราชการ 
                    :  ให้บนัทึกขอ้มูลเรียงตามล าดบัรหสัส่วนราชการ  (ส านกัหรือกอง) ในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตามหนงัสือส านกังาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด  
                        ท่ี มท 0809.5/ว 52 ลงวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2558  เร่ือง การจดัต าแหน่งขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ินเขา้สู่ประเภทต าแหน่ง (ระบบแท่ง)  



การค านวณภาระค่าใช้จ่าย 

พระราชบัญญตัริะเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542  

          มาตรา 35 ก าหนดว่า  การจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนและเงินค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินและ
ลูกจา้งท่ีน ามาจากเงินรายไดท่ี้ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู ้หรือเงิน
อ่ืนใด  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละแห่งจะก าหนดสูงกว่า   
ร้อยละส่ีสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินนั้นไม่ได้ 

แนวทางการค านวณ  ตามหนังสือ  ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 ... 

../ว  138  ลว. 30 ธ.ค. 58  ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ของ อปท. (ปี 58).pdf


ประเดน็การค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล 

    มปีระเดน็ที่ต้องค านึงถึง 5 ประการ คอื 

1. การก าหนดภาระค่าใช้จ่ายด้านเงนิเดอืน ฯ 

2. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

3. การพจิารณาเงนิอุดหนุนทัว่ไปทีจ่ัดสรรเป็นรายการเงนิเดอืน 
ค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอืน่ 

4. การตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

5. การค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคล 



1. การก าหนดภาระค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือน                                

   
พระราชบัญญัตริะเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542  

          มาตรา 35 บญัญติัวา่  ในการจ่ายเงินเดอืน ประโยชน์ตอบแทน
อื่นและเงินค่าจ้างของขา้ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินและ
ลูกจา้งทีน่ ามาจากเงินรายได้ท่ีไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู ้หรือเงิน
อ่ืนใด  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละแห่งจะก าหนดสูงกว่า    
ร้อยละส่ีสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินนั้นไม่ได้ 

         ประโยชน์ตอบแทนอืน่และค่าจ้าง  
  



•  เงินเดอืน หมายความว่า 
  เงินเดือนท่ีขา้ราชการหรือพนักงาส่วนทอ้งถ่ินได้รับจาก

งบประมาณ หมวดเงินเดือน หรือจากเงินงบประมาณอุดหนุน
ของรัฐบาลท่ีให้แก่ อปท. และน ามาจัดเป็นเงินเดือนของ
ขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน 

 

•  ค่าจ้าง หมายความว่า 
  เงินค่าจา้งหรือค่าตอบแทนท่ีลูกจา้งหรือพนกังานจา้งไดรั้บ

จากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 



• ประโยชน์ตอบแทนอืน่ หมายความว่า 
  เงินตอบแทนอ่ืนๆ หรือเงินสวสัดิการ หรือเงินอ่ืนท่ี
ขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน ลูกจา้ง และ
พนกังานจา้ง ไดรั้บจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ตามท่ีก าหนด 



รายการค่าใช้จ่ายประโยชน์ตอบแทนอืน่ 
1. เงนิประจ าต าแหน่งของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

2. เงนิตอบแทนอืน่ๆ หรือเงนิค่าตอบแทนอืน่ๆ ตามทีก่ฎหมายหรือกฎก าหนด 
3. เงนิสวสัดกิารส าหรับการปฏิบัติงานประจ าส านักงานในพืน้ทีพ่เิศษ (สปพ.) 
4. เงนิค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนให้แก่เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงานในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้ 
5. เงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศึกษาบุตร รวมถึงเงนิทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ 
   และลูกจ้างประจ าของกรุงเทพมหานครและข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร 
6. เงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการรักษาพยาบาล 
7. เงนิตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและวนัหยุดราชการเฉพาะ 
    ส าหรับข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (แพทย์ พยาบาล  
    ทนัตแพทย์ ฯลฯ) 
8. เงนิเพิม่พเิศษส าหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขส าหรับแพทย์ ทนัตแพทย์  
    และเภสัชกรที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัตส่ิวนตัว 



รายการค่าใช้จ่ายประโยชน์ตอบแทนอืน่ (ต่อ) 

9. เงนิค่าเช่าบ้าน 

10. เงนิท าขวญั ซ่ึงได้รับอนัตรายหรือเจ็บป่วยเพราะการปฏิบัติในหน้าที่ 
11. เงนิเกีย่วกบัศพข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
12. เงนิบ าเหน็จลูกจ้างประจ า 
13. เงนิช่วยเหลอืค่าครองชีพผู้รับบ านาญ 

14. เงนิสมทบกองทุนประกนัสังคม 
15. เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

16. เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
17. บ าเหน็จความชอบค่าทดแทนและการช่วยเหลอืเจ้าหน้าทีแ่ละประชาชนผู้ปฏิบัตหิน้าที ่
18. เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมีลกัษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี  
19. ทุนการศึกษา 
20. เงนิเกษียณอายุก่อนก าหนด 



2. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

      ระเบียบ มท. ว่าด้วยวิ ธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 บัญญตัิงบประมาณรายจ่าย ว่า                   

    “งบประมาณที่สภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบและผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือนายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอ อนุมัติ ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่า
ด้วย การจดัตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่แต่ละรูปแบบ ”  

     จึงรวมถึงงบประมาณร่ายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณเฉพาะการ        
โดยให้คิดเทียบกับงบประมาณรายจ่ายที่สภาฯ เห็นชอบ /อนุมัต ิ          
มิใช่คดิจากข้อมูลงบประมาณจากรายรับจริง 



3. การพจิารณาเงนิอุดหนุนทัว่ไปทีจ่ัดสรรเป็นรายการ
เงนิเดอืน ค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอืน่ 

   
     ระเบียบ มท. ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  ข้อ 17 บัญญัติว่า ประมาณการรายรับ
ของ อปท. ประกอบด้วย   1. ภาษีอากร  2. ค่าธรรมเนียม/
ค่าปรับ  3. รายไดจ้ากทรัพยสิ์น  4. รายไดจ้ากสาธารณูปโภค/
กิจการพาณิชย ์5. เงนิอุดหนุน 6. รายไดเ้บด็เตลด็ 



     รัฐจัดสรรเงินเดือน/ค่าตอบแทนครู มาเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป 
อปท. ต้องน ามาตราเป็นงบประมาณรายจ่าย แต่มิต้องน ามา
ค านวณเป็นภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคล ตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ. 
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

   หากรัฐเปลี่ยนนโยบายการจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ     
จะท าให้ฐานงบประมาณรายจ่ายลง อาจท าให้ภาระค่าใช้จ่าย    
ด้านบุคคลเกนิกว่าร้อยละ 40 ได้  (ผดิกฎหมาย) 



4. การตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

     หลกัเกณฑ์ ก.จงัหวดั ก าหนดว่า “ให้ อปท.ประกาศใช้แผนอตัราก าลงั
เพือ่เป็นกรอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่ง โดยจัดสรรเงินตั้ง
จ่ายเป็นอตัราเงินเดอืนของต าแหน่ง” 

ให้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย รายการเงินเดือน 
ค่าจ้าง และค่าตอบแทน ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง ตามกรอบแผนอตัราก าลงั 3 ปี      
  



ประกาศหลกัเกณฑ์ ก.จังหวดั 

  ข้อ 18  เมื่อ ก.ท.จ. พิจารณาเห็นชอบให้มีต าแหน่งพนักงานเทศบาล 
ต าแหน่งใด ระดับใด ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใดแล้ว ให้เทศบาล
พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มในแต่ละปี ส าหรับตั้ งเป็นอัตรา
เงนิเดือนของต าแหน่งดงักล่าวให้สอดคล้องกนั 



5. การค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคล 

ให้พจิารณาจากเงินเดือน ค่าจ้าง ประโยชน์ตอบแทน
อืน่ ของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ซ่ึงได้รับ

เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าจ้าง จาก อปท.              
หมวดเงินเดือน/ค่าจ้าง  



การปรบัปรงุแผนอตัราก าลงั 3 ปี 

การปรบัปรงุต าแหน่ง 

การปรบัปรงุโครงสรา้ง 

การปรบัปรงุท ัง้โครงสรา้งและต าแหน่ง 



การปรับปรุงต าแหน่ง 
ตอ้งพิจารณา 
 เหตุผลความจ าเป็นด้านปริมาณงานคุณภาพงานเป็นส าคญั 

 มิใช่เพือ่เหตุผลด้านตัวบุคคล 

 ค านึงถึงอตัราลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้าง ทีมี่อยู่ 

 ความก้าวหน้าในสายงาน 

วตัถุประสงค์  
ป้องกนัภาวะคนล้นงาน งานล้นคน 

ความคุม้ค่า 



การเสนอขอก าหนดต าแหน่งและการปรับปรุงต าแหน่ง 

ตอ้งพิจารณา 
 สภาพทั่วไป อปท. 

 เหตุผลความจ าเป็นการขอก าหนดต าแหน่งหรือปรับปรุงต าแหน่ง 

 ช่ือต าแหน่ง สานงาน ระดับต าแหน่ง จ านวนทีข่อก าหนดต าแหน่ง 

 ความยากและคุณภาพของงาน ปริมาณงาน ภารกจิทีเ่พิม่ขึน้ 
เปรียบเทยีบให้เห็นว่ามีภารกจิเพิม่ขึน้หรือลดลงอย่างไร 

 กรอบโครงสร้างส่วนราชการและต าแหน่งเดิม 

 กรอบโครงสร้างส่วนราชการและต าแหน่งใหม่ 

 ภาระค่าใช้จ่าย 



ลกัษณะการปรบัปรงุต าแหน่ง 

ก าหนดต าแหน่ง 

ขึ้นใหม่ 
ยุบเลกิต าแหน่ง 

เปลีย่นแปลง 

ต าแหน่ง 

รองรบัปรมิาณงาน 

รองรบัคุณภาพงาน 

ว่าง ไม่จ าเป็น ว่าง 

6 กรณ ี



การจัดตั้งส่วนราชการหรือการปรับปรุงโครงสร้าง   

มี  4  ลกัษณะ  ดงันี ้

 1. ส านัก/กอง 

 2. ยกฐานะของกองเป็นส านัก/ ฝ่ายเป็นกอง 

 3. ยุบรวมกองแล้วยกฐานะเป็นส านัก 

 4. ปรับระบบงานภายใน 



1. แนวทางการด าเนินการขอจัดตั้งส่วนราชการ หรือการปรับปรุงโครงสร้าง 

1. การวเิคราะห์ภารกจิ (business analysis) 

2. เหตุผลความจ าเป็นในการขอจัดตั้ง 

3. ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ 

4. นโยบาย  แผนงานส าคัญของรัฐบาลทีส่่วนราชการต้องรับผดิชอบ 

5. ปริมาณงาน 

6. ค่าใช้จ่าย 

7. อตัราก าลงัเจ้าหน้าที่ 

8. ร่างประกาศแบ่งส่วนราชการ 

9. ค าช้ีแจงอืน่ๆ (ถ้าม)ี 



2. เหตุผลความจ าเป็นในการขอจัดตั้ง 
2.1 เมื่อจัดตั้งขึ้นแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์

การพฒันาของท้องถิ่นในด้านใด 

2.2 เหตุผลที่แสดงว่าจะก่อให้เกดิประโยชน์ต่อการบริหารราชการสามารถแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องในการด าเนินงานที่ เป็นอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือสามารถรองรับ            
การเปลี่ยนแปลงในบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างไร และประชาชนจะได้รับ
ประโยชน์เพิม่ขึน้อย่างไร 

2.3 ช้ีแจงสาเหตุทีต้่องขอปรับปรุงส่วนราชการ 
 2.3.1 หน้าที่ความรับผดิชอบเพิม่ขึน้ หรือเปลีย่นแปลงไป  โดยช้ีแจงรายละเอยีด 
          ว่ามีงานเพิม่ขึน้อย่างไร หรือลกัษณะงานมคีวามยุ่งยากซับซ้อนไปประการใด 
 2.3.2 มีการเปลีย่นแปลงระบบ หรือวธีิการท างาน เฉพาะหน่วยงานหรือใน 
          ภาพรวมของส่วนราชการ 
 2.3.3 ปัญหาการด าเนินงาน หรือการบริหารงานของส่วนราชการอันเน่ืองมาจาก

โครงสร้างส่วนราชการเดมิไม่เหมาะสม 



3. ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องส่วนราชการ 
3.1 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด 
 3.1.1  วตัถุประสงค์ 
 3.1.2  หน้าที่และความรับผดิชอบ 
3.2 การแบ่งส่วนราชการ 
 3.2.1 ให้แสดงแผนภูมกิารแบ่งส่วนราชการในปัจจุบัน 
 3.2.2 ให้แสดงการเปรียบเทยีบการแบ่งส่วนราชการทีม่อียู่ในปัจจุบันและทีข่อ 
          ปรับปรุงใหม่  โดยให้จัดท าเป็นตารางเปรียบเทยีบ  ทั้งนี ้ ให้ระบุด้วยว่าม ี
          การปรับปรุงอย่างไร 
3.3 หน้าที่ความรับผดิชอบของแต่ละส่วนราชการ 
 3.3.1 ให้ช้ีแจงหน้าทีค่วามรับผดิชอบของแต่ละส่วนราชการในปัจจุบัน 
 3.3.2 ส าหรับส่วนราชการทีข่อปรับปรุง ให้ช้ีแจงหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของ 
          ส่วนราชการทีข่อปรับปรุงเปรียบเทียบกบัหน้าที่ความรับผดิชอบในปัจจุบัน 



4. นโยบายแผนงานส าคญัของท้องถิ่นที่ส่วนราชการต้องรับผดิชอบ 

  ให้แสดงถึงนโยบายและแผนงานส าคัญของท้องถิ่นและ
ตามแผนพัฒนาโดยแสดงความเช่ือมโยงกับแผนระดับชาติ  
จงัหวดั  อ าเภอ และท้องถิ่น 



5. ปริมาณงาน 

  ใ ห้แสดง ว่ างานส าคัญๆ  ที่ มี อ ยู่ ใน ปัจ จุบัน  ไ ด้แ ก่              
งานอะไรบ้าง มีปริมาณงานมากน้อยเพียงใด โดยให้แสดง
สถิติปริมาณงานย้อนหลัง  3  ปี  ส าหรับงานใหม่ให้แสดงว่า
ได้ลงมือท าอะไรไปบ้างแล้วอย่างไรหรือไม่  และให้แสดง
ประมาณการปริมาณงานล่วงหน้า  3 ปี ตามงานที่จะพึงมี 
หรือเป้าหมายของงานตามแผน 



6. ค่าใช้จ่าย 

  ให้แสดงรายละเอียดงบประมาณค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน           
(ถ้ามี) และประมาณการค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณถัดไป       
(3 ปีข้างหน้า)  เฉพาะส่วนราชการที่ขอปรับปรุง  โดยจ าแนก
รายละเอียดงบประมาณตามงบรายจ่าย  ได้แก่  งบบุคลากร  
งบด าเนินงาน  งบลงทุน  งบเงนิอุดหนุน  และงบรายจ่ายอืน่ 



7. อตัราก าลงัเจ้าหน้าที่ 

7.1 ให้สรุปกรอบอตัราก าลงัเจ้าหน้าทีท่ีม่ีอยู่ในปัจจุบัน 

7.2 ให้แสดงแผนภูมิอตัราก าลงัเฉพาะกอง / ส านัก ที่เกีย่วข้องกบั
การขอปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ  โดยให้แสดงถึง
อัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน  และอัตราก าลังที่ขอปรับปรุง
ใหม่  แยกเป็นต าแหน่งที่มีคนครอง ต าแหน่งว่าง จ านวน
เท่าใดด้วย 



8. ร่างประกาศแบ่งส่วนราชการ 

9. ค าช้ีแจงอืน่ๆ (ถ้าม)ี 

ใหเ้สนอร่างประกาศการแบ่งส่วนราชการ พร้อม
เหตุผลในการปรับปรุงส่วนราชการ 



การแก้ไขปัญหา 
กรณภีาระค่าใช้จ่ายเกนิกว่าร้อยละ 40 

ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด    
ที ่มท 0809.3/ว 1632   ลงวนัที ่20 มิ.ย. 2555 

• มีสาระส าคัญ คือ ให้ท้องถ่ินปรับลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลใหอ้ยูใ่นกรอบร้อยละ 40 

• ก าหนดมาตรการประหยดัค่าใชจ่้ายดา้นบุคคล อาทิ 
  - การท างานล่วงเวลาแทนการก าหนดต าแหน่งเพ่ิม 
  - การใชเ้ทคโนโลยมีาปรับลดขั้นตอนการท างาน 
  - การยบุเลิกต าแหน่งวา่ง และการปรับลดพนกังานจา้ง 
 



 
แนวทางการเยยีวยาพนักงานจ้างกรณกีารปรับลดค่าใช้จ่าย

ด้านบุคคล ตามมาตรา 35 
   1.  ตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/                      

ว 1511 ลงวนัที ่4 กนัยายน 2557   แจ้งให้จงัหวดัตรวจสอบ  

  - การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มีการตรวจสอบว่ามี          
ก า รป ร ะ เ มิ น ผล จ าก ผู ้บั ง คับบัญช า ด้ ว ย ค ว าม เ ป็ น ธ ร รม                   
ตามผลสมัฤทธ์ิของงาน พฤติกรรมในการปฏิบติังานตามขอ้เทจ็จริง 

  - การเลิกจ้าง ขอให้มีการตรวจสอบว่า มีความจ าเป็นหรือ          
มีความเหมาะสม หรือมีการแอบแฝงลกัษณะอ่ืนใดหรือไม่ 
 



2. ตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 1451  

ลงวนัที ่29 สิงหาคม 2557 

 - กรณี อปท. มีภาระค่าใชจ่้ายยงัไม่เกินร้อยละ 40 หากไดมี้การจา้ง
พนกังานจา้งบุคคลใดเกินกวา่ระยะเวลา 3 ปีข้ึนไป ใหจ้า้งพนกังาน
จา้งบุคคลดงักล่าวเพ่ือปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไป 

 - กรณี อปท. มีแนวโนม้วา่ภาระค่าใชจ่้ายดา้นบุคคลใกลเ้คียง       
ร้อยละ 40 ใหด้ าเนินการจา้งเหมาบริหารบุคคลธรรมดาแทน 
 



3. ตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 126 

ลงวนัที ่8 ธันวาคม 2557 

      สาระส าคัญ คือ ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 เป็นเจตนารมณ์ของ
บทบัญญัติ มุ่งจ ากัดค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคลไวไ้ม่เกิน    
ร้อยละ 40 เพราะฉะนั้น หากมีการด าเนินการเก่ียวกบัการบริหารงาน
บุคคลหรือคาดหมายได้ว่าย ังมีการด า เนินการ จะเป็นฝ่าฝืน
บทบญัญติัขา้งตน้ ยอ่มถือไดว้่า จงใจกระท าผิดกฎหมาย ตอ้งรับผิด
ต่อการกระท าท่ีผดิกฎหมายนั้น 

 

 



ส่วนมาตรฐานทัว่ไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ 
ส านักพฒันาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่  


