
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (๒๕61-๒๕๖3) ปรับปรุงครั้งที่ 1 
วันศุกร์ที ่ 2  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕61 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 

รายชื่อคณะกรรมการฯ 
๑ นายเสถียร    ควบพิมาย นายกเทศมนตรีต าบลรังกาใหญ่ 
๒ นายนอม            สุขโข ปลัดเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 
๓ นางสาวน้ าฟ้า       ศรีชุ่ม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
๔ นางวิไลพร           วงษ์เตมีย์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
๕ นายพงศธร          กรพิมาย ผู้อ านวยการกองช่าง 

(รก.ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร) 
6 นางอรวรรณ          เพชรสัมฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 

(รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ) 
7 นางสาวสุภาวดี      ศรีชุ่ม ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
8 นายณัฏพัชร์   นิธิวรรธนันท์ นักทรัพยากรบุคคล 
9 นางดารารัตน์  ควบพิมาย ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
๑ นายเกษม  ซื่อตรง รองนายกเทศมนตรีต าบลรังกาใหญ่ 
๒ นายชูเกียรติ  ควบพิมาย รองนายกเทศมนตรีต าบลรังกาใหญ่ 
๓ นาขวัญชัย  ใสพลกรัง เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๔ นายวีระชาติ  สืบค้า ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

 
เริ่มประชุมเวลา    09.3๐  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ ประธานแจ้งให้ทราบ 
   -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
   -รับรอง- 
ระเบียบวาระท่ี 3 ติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว 
   -ไม่มี- 
ระเบียบวารที่ 4  การปรับปรุงแผนอัตราก าลัง ๓  ปี  (๒๕61-๒๕๖3) 

นายกเทศมนตรี ตามที่เทศบาลได้ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง ๓ ปี (๒๕61-๒๕๖3) ในวันที่ 1 ตุลาคม 
2560  ไปแล้วนั้น เพ่ือให้มีการพิจารณาทบทวนแผนอัตราก าลัง 3 ปี ในปี พ.ศ. 2561 
ว่าแต่ละส่วนราชการที่ได้ก าหนดอัตราก าลัง  โครงสร้างส่วนราชการ และปริมาณงาน
ประกอบการก าหนดต าแหน่ง ที่ผ่านมานั้นมีการเปลี่ยนแปลง หรือลักษณะงานมีความ
ปรับเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง เพ่ือให้การปรับปรุงต าแหน่ง ก าหนดต าแหน่งให้ มีความ
เหมาะสมตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล  และจะได้ดูในเรื่องภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคล    
จึงเชิญประชุมคณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ต่อไป ส่วน
รายละเอียดขอเชิญท่านปลัดชี้แจงครับ   

 

/ปลัดเทศบาล... 
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ปลัดเทศบาล   ครับ ตามที่เทศบาลได้จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (2561-2563) โดยใช้หลักเกณฑ์และ
แนวทางตาม คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา ได้ก าหนดประกาศเรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพ่ิมเติม)           
พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙  ธันวาคม ๒๕๕๘   เทศบาลจึงต้องมีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 
3 ปี (2561-2563) ขึ้นเพ่ือให้มีการด าเนินกิจกรรมการด้านการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือควบคุมภาระค่าใช้จ่ายให้เป็นไป ตามมาตรา ๓๕ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก าหนดภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ซึ่งเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกันระหว่างบุคลากร ของเทศบาล 
ปริมาณงาน อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ยุทธศาสตร์การพัฒนา จากระดับบนลงล่าง 
ให้มีความสอดคล้องกัน  ดังนั้นเทศบาลจึงต้องมีการพิจารณาแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
(2561-2563) ให้สอดคล้องกับปริมาณงาน บุคลากรที่มีอยู่  ต าแหน่งที่ว่าง ประกอบกับ
ลักษณะงาน  ปัญหาอุปสรรค ต่างๆที่เกิดขึ้น  ตลอดจนโครงสร้างของแต่ละส่วนราชการ  
และภาระค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  ให้มีความถูกต้องเหมะสม
และเกิดประโยชน์ต่อเทศบาลและประชาชนมากที่สุด รายละเอียดขอเชิญฝ่ายเลขาชี้แจง
ครับ 

นักทรัพยากรบุคคล - ส าหรับแผนอัตราก าลัง 3 ปี (2561-2563) นั้นเป็นการก าหนดต าแหน่ง ต่างๆ ที่
เทศบาลได้มีการวิเคราะห์จาก อ านาจ หน้าที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ระดับชาติ ระดับ
จังหวัด และระดับนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ที่เทศบาลเห็นว่าต าแหน่งต่างๆที่จะ
ก าหนดในแผนอัตราก าลัง 3 ปี (2561-2563) มีความสอดคล้อง กับอ านาจ หน้าที่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจากบนลงล่าง นโยบายของการบริหารงานของเทศบาล ตลอดจน
ภาระค่าใช้จ่ายตามาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 และ
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ก าหนด  ซึ่งมีการวิเคราะห์ ค่างาน ปริมาณงาน ภาระ
ค่าใช้จ่าย ที่ผ่านมา และที่ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งการค านวณ วิเคราะห์ค่า
งาน ปริมาณงาน ในทุกต าแหน่งที่มีอยู่ในแผนอัตราก าลังไปแล้ว  ในครั้งนี้เป็นการทบทวน
ติดตามผลจากที่แต่ละส่วนราชการได้ก าหนดต าแหน่งไปแล้ว ว่าในระยะเวลาที่ผ่านมา
ลักษณะงาน  หรือปริมาณงานในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นจะต้องมีการปรับปรุง หรือเปลี่ยนใน
ต าแหน่งใดบ้างที่เป็นต าแหน่งว่าง เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม  และคุ้มค่าท่ีสุด 

ปลัดเทศบาล  - จากที่เลขานุการได้ชี้แจงแนวทาง และหลักเกณฑ์การพิจารณา ก าหนดต าแหน่งในแผน
   อัตราก าลัง 3 ปี จ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ ค่างาน ปริมาณงาน ตามอ านาจหน้าที่  
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา นโยบายของผู้บริหาร หลังจากที่เราได้ซักซ้อมการวิเคราะห์ค่างาน 
   ปริมาณงานของแตล่ะส่วนราชการไปแล้วนั้น  ในปัจจุบันแต่ละส่วนราชการมีความ 
   ต้องการ หรือมีลักษณะงาน ปริมาณงานที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อย่างไรบ้างและต้อง 
   ปรับปรุงอัตราก าลังใดบ้าง  เริ่มจากส านักปลัดเทศบาล  
 
 

/หัวหน้าส านัก... 
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หัวหน้าส านักปลัดฯ - ค่ะส านักปลัดเทศบาล  จากทีไ่ด้มีการวิเคราะห์ค่างาน ปริมาณงานและก าหนดต าแหน่ง   
ไปแล้ว เนื่องจากที่ผ่านมาเห็นว่ามีความซ้ าซ้อนในบางต าแหน่ง เช่นพนักงานจ้างทั่วไป  
ต าแหน่งนักการภารโรง  มี 2 อัตรา มีคนครอง 1 อัตรา ว่าง 1 อัตรา ซึ่งเมื่อวิเคราะห์จาก
ปริมาณงาน และลักษณะงาน แล้ว ควรยุบเลิกในอัตราที่ว่าง 1 อัตรา ประกอบกับ
เทศบาลมีพนักงานจ้างเหมาบริการด้านท าความสะอาด และเปิดปิดประตู ในอาคาร 
จ านวน 2 อัตรา ด้วยแล้ว และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไม่มีต าแหน่ง
ข้าราชการเพ่ือคอยก ากับ ดูแล และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขออนุมัติ
ก าหนดต าแหน่งประเภททั่วไป  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ปง./ชง. จ านวน 1 อัตรา   สรุปดังนี้ ส านักปลัดเทศบาล  มีต าแหน่งในแผนอัตราก าลังเดิม 
23 อัตรา ดังนี้ 

1. ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  ระดับต้น 1 อัตรา 
2. ต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย  ระดับต้น 2 อัตรา 
3. ต าแหน่งประเภทวิชาการ  4 อัตรา 
4. ต าแหน่งประเภททั่วไป 1 อัตรา  ขอก าหนดเพ่ิม 1 อัตรา รวมเป็น 2 อัตรา 
5. ต าแหน่งลูกจ้างประจ า 1 อัตรา 
6. ต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ) 4 อัตรา 
7. ต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) 1 อัตรา 
8. ต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป 9 อัตรา ขอยุบเลิก 1 อัตรา คงเหลือ 8 อัตรา 

 และแยกต าแหน่งตามโครงสร้างส่วนราชการดังนี้ ดังนี้ 
๑. ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  ระดับต้น  ควบคุมดูแลก ากับบุคลากรและงานใน

ส านักปลัดเทศบาล   
๒. ฝ่ายอ านวยการ  มีต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  ระดับต้น  จ านวน  ๑  อัตรา  มี

งานในสังกัด  คือ  งานการเจ้าหน้าที่  (มี 2 อัตรา) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย (มี 6 อัตรา ขอก าหนดเพ่ิม 1 อัตรา รวม 7 อัตรา) และงานสวัสดิการและสังคม 
(มี 2 อัตรา) 

๓. ฝ่ายธุรการ  มีต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายธุรการ  ระดับต้น  จ านวน  ๑  อัตรา  มีงานใน
สังกัด  คือ งานธุรการ  (มี 6 อัตรา ขอยุบเลิก 1 อัตรา เหลือ 5 อัตรา) งานจัดท า
งบประมาณ (มี 1 อัตรา) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน (มี 2 อัตรา) งานนิติการ    
(มี 1 อัตรา) และงานกิจการสภา สรุป มีพนักงานเทศบาล 8 อัตรา ขอเพิ่ม 1 รวม
เป็น 9 อัตรา ลูกจ้าง 1 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ 5 อัตรา  พนักงานจ้าง
ทั่วไป 9 อัตรา ขอยุบเลิก 1 อัตรา เหลือ 8 อัตรา  
จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาต่อไป 

มตทิี่ประชุม -  เห็นชอบ – 

ปลัดเทศบาล -  ต่อไปขอเชิญกองคลังครับ 

ผู้อ านวยการกองคลัง - ค่ะกองคลัง   ได้มีการวิเคราะห์ค่างาน ปริมาณงาน  โดยค านวณจากกระบวนการ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และค่ามาตรฐานระยะเวลาที่ก าหนด ไปแล้วในการจัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี (2561-2563)  และที่ผ่านมาการก าหนดต าแหน่ง มีความเหมาะสมกับ
ปริมาณงาน และลักษณะงานยังไม่มีการปรับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนไปจากเดิม  อัตราก าลัง
เดิมที่มีในแผนอัตราก าลัง 3 ปี เห็นว่ามีความเหมาะสมและเพียงพอแล้ว  และขอสรุป
จ านวนอัตราก าลังและลักษณะงานดังนี้ 

/1. กองคลัง... 
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กองคลัง  มีต าแหน่งในแผนอัตราก าลัง 12 อัตรา ดังนี้ 
1. ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง  ระดับกลาง 1 อัตรา 
2. ต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย  ระดับต้น 2 อัตรา 
3. ต าแหน่งประเภทวิชาการ  3 อัตรา 
4. ต าแหน่งประเภททั่วไป 1 อัตรา 
5. ต าแหน่งลูกจ้างประจ า 1 อัตรา 
6. ต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ) 3 อัตรา 
7. ต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป 1 อัตรา 

 และมีความต้องการต าแหน่งตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ซึ่งเป็นไปตามโครงสร้างส่วน
ราชการของกองคลัง ดังนี้ 
1. ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง  ระดับกลาง ควบคุมดูแลก ากับบุคลากรและงานใน  

กองคลัง    
2. ฝ่ายบริหารงานการคลัง  มีต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง  ระดับต้น  

จ านวน  ๑  อัตรา  มีงานในสังกัด  คือ  งานการเงินและบัญชี  (มี 2 อัตรา) งานพัสดุ
และทรัพย์สิน  (มี 2 อัตรา) 

3. ฝ่ายพัฒนารายได้  ระดับต้น  มีต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ ระดับต้น จ านวน 1 
อัตรา มงีานในสังกัด  คือ งานพัฒนารายได้ (มี 4 อัตรา) และงานธุรการ (มี 1 อัตรา) 
สรุป มีพนักงานเทศบาล 7 อัตรา ลูกจ้าง 1 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ 3 
อัตรา  พนักงานจ้างท่ัวไป 1 อัตรา  
จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาต่อไป 

มตทิีป่ระชุม  -  เห็นชอบ – 
ปลัดเทศบาล  -  ต่อไปเชิญกองช่าง 

ผู้อ านวยการกองช่าง - ครับกองช่าง  จากทีไ่ด้มีการวิเคราะห์ค่างาน ปริมาณงาน  โดยค านวณจากกระบวนการ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และค่ามาตรฐานระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งที่ผ่านมาได้ก าหนด
ต าแหน่งในแผนอัตราก าลัง 3 ปี 11  อัตรา ดังนี้ 
1. ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง  ระดับกลาง 1 อัตรา 
2. ต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย  ระดับต้น 2 อัตรา 
3. ต าแหน่งประเภททั่วไป 2 อัตรา 
4. ต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ) 3 อัตรา 
5. ต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป 3 อัตรา 

 ซึ่งแยกเป็นงานและต าแหน่งที่รับผิดชอบในแต่ละงาน 
1. ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง  ระดับกลาง ควบคุมดูแลก ากับบุคลากรและงานใน  

กองช่าง    
2. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  มีต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  ระดับต้น  

จ านวน  ๑  อัตรา  มีงานในสังกัด  คือ  งานผังเมือง  (มี 2 อัตรา) งานสาธารณูปโภค  
(มี 1 อัตรา) 

3. ฝ่ายการโยธา  มีต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายการโยธา  ระดับต้น  จ านวน  ๑  อัตรา  มีงาน
ในสังกัด  คือ  งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ  (มี 3 อัตรา) งานสวนสาธารณะ  
(มี 1 อัตรา) และงานธุรการ (มี 1 อัตรา) 

 
/สรุป... 
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สรุป มีพนักงานเทศบาล 5 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ 3 อัตรา  พนักงานจ้าง
ทั่วไป 3 อัตรา  
แต่เนื่องจากท่ีผ่านมา ได้มีการเปลี่ยนแปลงของปริมาณงาน และลักษณะงาน ที่ต้องใช้
บุคลากรเพ่ิม เพ่ือให้เกิดเหมาะสม  มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ประชาชนได้รับการ
บริการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เช่นงานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ ซึ่งมีรถจ านวน 
2 คัน  แต่มีพนักงานขับรถยนต์ จ านวน 1 อัตรา เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดความ
คล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงขออนุมัติก าหนดต าแหน่งพนักงานจ้าง
ทั่วไปต าแห่งพนักงานขับรถยนต์  จ านวน 1 อัตรา เมื่อรวมแล้วกองช่างมีรถที่ต้อง
ให้บริการประชาชน 3 คัน แต่ในปัจจุบันมีพนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา และที่ผ่านมา
ได้มอบหมายให้พนักงานจ้างในสังกัดกองช่าง  เป็นผู้รับผิดชอบแต่ในขณะเดียวกันก็
ต้องรับผิดชอบงานหลักของตนเองไปด้วย จึงเห็นว่าควรจะต้องมีบุคลากรที่รับผิดชอบ
หน้าที่โดยตรง ซึ่งจึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาต่อไป 

มตทิีป่ระชุม  -  เห็นชอบ - 
ปลัดเทศบาล  -  ต่อไปขอเชิญกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ผอ.กองสาธารณสุข -  จากได้มีการวิเคราะห์ค่างาน ปริมาณงาน  โดยค านวณจากกระบวนการ ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และค่ามาตรฐานระยะเวลาที่ก าหนด ไปแล้วในคราวที่จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 
ปี ในครั้งแรก สรุปมีต าแหน่งในแผนอัตราก าลัง 13 อัตรา ดังนี้ 
1. ต าแหน่งผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ระดับต้น 1 อัตรา 
2. ต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย  ระดับต้น 1 อัตรา 
3. ต าแหน่งประเภทวิชาการ  2 อัตรา 
4. ต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ) 1 อัตรา 
5. ต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) 4 อัตรา 
6. ต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป 4 อัตรา 

 เนื่องจากที่ผ่านมา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ที่ต้อง
ให้บริการแก่ประชาชน ประกอบกับเทศบาลได้มีการจัดตั้งศูนย์สุขภาพชุมชน จึงท าให้
ลักษณะงาน ปริมาณงาน ด้านการส่งเสริม และดูแลรักษาสุขภาพ มีความละเอียดอ่อน
มากขึ้น  จึงมีความต้องการปรับปรุงและตัดโอน จากต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 
ระดับ ปก./ชก. เป็นต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับ ปก./ชก. จ านวน 1 อัตรา          
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จึงขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งและงานในสังกัด ดังนี้ 
๑. ต าแหน่งผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ระดับต้น  ควบคุมดูแลก ากับ

บุคลากรและงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
๒. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  มีต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  ระดับต้น  จ านวน  ๑  

อัตรา  ก าหนดงานในสังกัด  คือ  งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม  (มี 1 อัตรา) งาน
ส่งเสริมสุขภาพ (มี 1 อัตรา) งานป้องกันแลควบคุมโรคติดต่อ (ไม่ได้ก าหนดอัตรา) 
งานรักษาความสะอาด  (มี 8 อัตรา) และงานธุรการ (มี 1 อัตรา) 
สรุป มีพนักงานเทศบาล 4 อัตรา  พนักงานจ้างตามภารกิจ 5 อัตรา  พนักงาน
จ้างท่ัวไป 4 อัตรา  
จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาต่อไป 

มตทิีป่ระชุม  -  เห็นชอบ- 

 

/ปลัดเทศบาล... 
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ปลัดเทศบาล  ต่อไปขอเชิญกองการศึกษา 

ผอ.กองการศึกษา -  จากที่ผ่านมาได้มีการวิเคราะห์ค่างาน ปริมาณงาน  โดยค านวณจากกระบวนการ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และค่ามาตรฐานระยะเวลาที่ก าหนด  
มีต าแหน่งในแผนอัตราก าลัง 3 ปี (2561-2563) จ านวน  26 อัตรา ดังนี้ 
1. ต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา  ระดับต้น 1 อัตรา 
2. ต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย  ระดับต้น 1 อัตรา 
3. ต าแหน่งประเภทวิชาการ  1 อัตรา 
4. ต าแหน่งครู ระดับ  คศ.1  8 อัตรา ครูผู้ดูแลเด็ก  ระดับครูผู้ช่วย 5 อัตรา 
5. ต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ) 6 อัตรา 
6. ต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) 2 อัตรา 
7. ต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป 3 อัตรา 

 แยกเป็นต าแหน่งและงานในสังกัดตามโครงสร้างส่วนราชการของกองการศึกษา ดังนี้ 
1. ต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา  ระดับต้น ควบคุมดูแลก ากับบุคลากรและงานใน  

กองการศึกษา    
2. ฝ่ายบริหารการศึกษา  มีต าแหน่งหัวหน้าบริหารการศึกษา  ระดับต้น  จ านวน  ๑  

อัตรา  มีงานในสังกัด  คือ  งานบริหารการศึกษา  (มี 21 อัตรา) งานส่งเสริม
การศึกษาฯ  (มี 1 อัตรา)  งานกีฬาและนันทนาการ  (มี 1 อัตรา) และงานธุรการ    
(มี 1 อัตรา) 
สรุป มีพนักงานเทศบาล 3 อัตรา ครู คศ.1  8 อัตรา ครูผู้ดูแลเด็ก 5 อัตรา
พนักงานจ้างตามภารกิจ 8 อัตรา  พนักงานจ้างท่ัวไป 3 อัตรา  
ซึ่งจากที่ผ่านมาได้มีการวิเคราะห์ปริมาณงาน ค่างาน และต าแหน่งที่อยู่ในแผน
อัตราก าลัง 3 ปี แล้ว มีความเหมาะสม จึงยังไม่มีการปรับปรุงต าแหน่งในแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ในครั้งนี้ค่ะ จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาต่อไป  

ที่ประชุม  -  เห็นชอบ- 
ปลัดเทศบาล  -  ต่อไปขอเชิญกองส่งเสริมการเกษตร 

ผอ.กองช่าง   -  ครับกองส่งเสริมการเกษตร  ก็ได้มีการวิเคราะห์ค่างาน ปริมาณงาน  โดยค านวณจาก 
(รก.ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร)  กระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และค่ามาตรฐานระยะเวลาที่ก าหนด  

 มีต าแหน่งในแผนอัตราก าลัง 3 ปี จ านวน 6 อัตรา ดังนี้ 
1. ต าแหน่งผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร  ระดับต้น 1 อัตรา 
2. ต าแหน่งประเภทวิชาการ  1 อัตรา 
3. ต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ) 2 อัตรา 
4. ต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป 2 อัตรา 

 ส าหรับโครงสร้างส่วนราชการในก าหนดกองส่งเสริมการเกษตรนั้น เดิมเป็นการก าหนดใน
ครั้งที่มีสถานะเป็น องค์การบริหารส่วนต าบล และต่อมาได้ยกฐานะเป็นเทศบาลต าบล 
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2551 จึงก าหนดส่วนราชการตามโครงสร้างส่วนราชการเดิมมา
ทั้งหมด  แต่กองส่งเสริมการเกษตร เป็นส่วนราชการที่ไม่ปรากฏอยู่ในโครงสร้างส่วน
ราชการของเทศบาล ตาม มติ ก.ท. ครั้งที่ 10/2545 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2545 และ
หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.2/ว28 ลงวันที่ 12 
มีนาคม 2550 เรื่องซักซ้อมแนวทางทางปฏิบัติเกี่ยวกับการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ
และการก าหนดต าแหน่งของเทศบาล 

/ดังนั้น... 
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 ดังนั้นจึงเห็นว่าควรจะพิจารณาการปรับปรุงส่วนราชการของกองส่งเสริมการเกษตร ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  ซึ่งในปัจจุบันกองส่งเสริมการเกษตร มีต าแหน่งและ
บุคลากรในสังกัด ดังนี้ 
1. ต าแหน่งผู้อ านวยการกองส่งเสริมเกษตร  ระดับต้น  ควบคุมดูแลก ากับบุคลากรและ

งานในกองส่งเสริมการเกษตร  ก าหนดงานในสังกัด  คืองานส่งเสริมการเกษตร     
(มี 2 อัตรา) งานส่งเสริมปศุสัตว์ (มี 2 อัตรา)  

สรุป  มีพนักงานเทศบาล 2 อัตรา  พนักงานจ้างตามภารกิจ 2 อัตรา  พนักงานจ้าง
ทั่วไป 2 อัตรา  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาต่อไป 

ปลัดเทศบาล  - ส าหรับกองส่งเสริมการเกษตร จากที่ผ่านมาเราได้ก าหนดส่วนราชการที่เป็นผลมาจาก 
   การเปลี่ยนแปลงสถานะจากองค์การบริหารส่วนต าบล มาเป็นเทศบาล จากการยกฐานะ 
   เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม  2551 ซึ่งในครั้งที่มีการปรับแผนอัตราก าลังจาก องค์การ 
   บริหารส่วนต าบล เป็นเทศบาลต าบล  เราได้ก าหนดส่วนราชการที่มีอยู่เดิมมาทั้งหมด แต่
   เมื่อยังไม่มีแนวทางท่ีชัดเจนในการก าหนด กองส่งเสริมการเกษตร ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี
   ของเทศบาล  ประกอบกับต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร ก็ยังไม่สามารถ 
   สรรหาผู้มาด ารงต าแหน่งได้ และต าแหน่งนักวิชาการเกษตร ก็ยังว่างอยู่ ซึ่งต าแหน่งที่ว่าง
   นี้เราก็ต้องก าหนดภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลไปด้วย แต่เนื่องด้วยงานด้านการส่งเสริม 
   การเกษตรนั้น เมื่อดูจากพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม  
   ถ้าเราไม่ก าหนดส่วนราชการกองส่งเสริมการเกษตร จะเกิดผลกระทบอย่างไรนั้น ผมเห็น
   ว่าถ้าเราขออนุมัติยุบเลิกส่วนราชการนี้ แต่โอนงานด้านส่งเสริมการเกษตร ไปสังกัดส านัก
   ปลัดเทศบาล ซึ่งเทศบาลก็ยังมีการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการเกษตรอยู่  ประกอบกับ
   ตั้งแต่ก าหนดต าแหน่งผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร ก็ยังไม่สามารถสรรบุคคลมา 
   ด ารงต าแหน่งได้  และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ และช่วยสนับสนุนส่งเสริมด้านการเกษตร 
   แก่เกษตรกรในพ้ืนที่อยู่ด้วยแล้ว  ส าหรับต าแหน่งพนักงานจ้างที่มีคนครองอยู่ก็ถ่ายโอนไป
   สังกัดส านักปลัดทั้งหมด  จึงเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณาครับ 
มติที่ประชุม  - เห็นชอบให้เสนอขออนุมัติยุบเลิกส่วนราชการ กองส่งเสริมการเกษตร ต าแหน่ง 
   ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร และต าแหน่งนักวิชาการเกษตร พร้อมทั้งถ่ายโอน  
   งานส่งเสริมการเกษตร  งานส่งเสริมปศุสัตว์ และงานธุรการ และต าแหน่งพนักงานจ้าง 
   ตามภารกิจ  ต าแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   
   พนักงานจ้างทั่วไปต าแหน่งช่างเครื่องสูบน้ า และต าแหน่งคนงาน ไปสังกัดส านัก 
   ปลัดเทศบาล 
ปลัดเทศบาล - ครับตามที่แต่ละส่วนราชการได้วิเคราะห์ค่างาน ปริมาณงาน ตามบทบาท อ านาจหน้าที่ 

ของเทศบาล ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับ
ท้องถิ่น และตามนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น ที่ก าหนดแนวทางการพัฒนา การแก้ไขปัญหา
การให้บริการประชาชน เพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด จนมาสู่การก าหนดต าแหน่ง จ านวนบุคลากร ในส่วนราชการของเทศบาลต าบล    
รังกาใหญ่ แต่ทั้งนี้ก็ต้องค านึงถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ที่จะเกิดขึ้นตามระยะเวลาที่
เราก าหนดแผนอัตราก าลัง 3 ปี คือ ปีงบประมาณ 2561 -2563 เพ่ือให้เป็นไปตาม
กฎหมาย และระเบียบที่ก าหนดไว้ ไม่ให้มีภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเกินกว่าร้อยละ 40 
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในแต่ละปี  ในล าดับต่อไป ขอเชิญเลขานุการ ชี้แจงใน
เรื่องภาระค่าใช้จ่ายจากการที่ได้มีการวิเคราะห์ค่างาน ปริมาณงาน จนมาสู่การก าหนด
ต าแหน่งในแผนอัตราก าลัง ขอเชิญครับ 

/นักทรัพยากรบุคคล... 
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นักทรัพยากรบุคคล  -ครับการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ที่แต่ละส่วนราชการก าหนดต าแหน่งใน

แผนอัตราก าลัง 3 ปี (2561-2563) ที่จะขออนุมัติปรับปรุงแผนอัตราก าลัง โดยยึดถือ
ปฏิบัติตาม หนังสือส านักงาน ก.จ ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนมาก ที่ มท 0809.2/ว53      
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560  โดยยังไม่แยกต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร
และต าแหน่งนักวิชาการเกษตร  คิดไดด้ังนี้ 
1. ในปีงบประมาณ 2561 ภาระค่าใช้จ่ายรวมก่อนปรับปรุง จ านวน 21,387,888 

บาท  (คิดจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561  ตั้งไว้  80,5000,000 บาท           
ได้เท่ากับ (21,387,888 x100 /80,500,000)  คิดเป็นร้อยละ 26.57 
*** ถ้าหักเงินอุดหนุน เบี้ยยังชีพฯ จ านวน 20,298,400 บาท จะเหลือเงิน 60,201,600 
บาท ค านวณได้ (21,387,888x100/60,201,600) คิดเป็น   ร้อยละ 35.53  

2. หลังปรับปรุง จ านวน 21,695,508 บาท (คิดจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2561 ตั้ ง ไว้  80 ,5000,000 บาท ได้ เท่ ากับ  (21,695,508 x100 
/80,500,000)  คิดเป็นร้อยละ 26.95 
*** ถ้าหักเงินอุดหนุน เบี้ยยังชีพฯ จ านวน 20,298,400 บาท จะเหลือเงิน 60,201,600 
บาท ค านวณได้ (21,695,508x100/60,201,600) คิดเป็น   ร้อยละ 36.04  

กรณีขออนุมัติยุบเลิกต าแหน่งผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร  ระดับต้น 
ค่าใช้จ่ายลดลง จ านวน 449,220 บาท และต าแหน่งนักวิชาการเกษตร  ค่าใช้จ่าย
ลดลง จ านวน 367,320 บาท รวมค่าใช้จ่ายลดลงจ านวน 816,540  บาท ค านวณ
ได้ดังนี ้

1.  ในปีงบประมาณ 2561 ภาระค่าใช้จ่ายรวมก่อนปรับปรุง จ านวน 21,695,508  
(คิดจากงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี  2561  ตั้ ง ไว้  80,5000,000 บาท                
ได้เท่ากับ (21,695,508 x100 /80,500,000)  คิดเป็นร้อยละ 26.95 

*** ถ้าหักเงินอุดหนุน เบี้ยยังชีพฯ จ านวน 20,298,400 บาท จะเหลือเงิน 60,201,600 
บาท ค านวณได้ (21,695,508x100/60,201,600) คิดเป็น   ร้อยละ 36.04  

2. หลังปรับปรุง จ านวน 20,878,968 บาท (คิดจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2561 ตั้งไว้ 80,5000,000 บาท ได้เท่ากับ (20,878,968 x100 /80,500,000)  
คิดเป็นร้อยละ 25.94 

*** ถ้าหักเงินอุดหนุน เบี้ยยังชีพฯ จ านวน 20,298,400 บาท จะเหลือเงิน 60,201,600 
บาท ค านวณได้ (20,878,968x100/60,201,600) คิดเป็น   ร้อยละ 34.68  

นายกเทศมนตรี -ครับในการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี (2561-2563) นี้ เพ่ือเป็นกรอบในการวาง
แผนการใช้อัตราก าลัง อย่างถูกต้อง เหมาะสม ตามที่แต่ละส่วนราชการได้มีการวิเคราะห์
ค านวณ ค่างาน ปริมาณงาน โดยเอายุทธศาสตร์การพัฒนา ระดับชาติ ระดับจังหวัด และ
นโยบายผู้บริหาร มาประกอบในการพิจารณา เพ่ือก าหนดต าแหน่ง วางแผนการใช้
อัตราก าลัง ในอนาคต เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน แก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้น
เช่น ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม และรวมไปถึงเพ่ือรองรับ แนวทาง และทิศ
ทางการเปลี่ยนแปลง ในด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งบุคลากร มีความส าคัญที่จะ
เป็นกลไก ในการผลักดันเรื่องต่างๆ ให้เกิดผลส าเร็จ  และส าหรับการพิจารณาทบทวนเพ่ือ
ปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี ของแต่ละต าแหน่งที่เกิดขึ้น น่าจะน ามาเป็นเครื่องชี้วัด ใน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ในรอบการประเมินได้  ว่าแต่ละต าแหน่งมีกระบวนงาน 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามท่ีได้มีการวิเคราะห์ ออกมาเป็นตัวเลขนี้หรือไม่  

/มากน้อย... 
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 มากน้อยเพียงใด เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับปริมาณงาน และคุณภาพของงาน ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ใช้คนให้เหมาะสมกับงาน  มากที่สุด  ท่านใดมีอะไรจะ
เพ่ิมเติมอีกหรือไม่  หรือมีข้อซักถามอะไร  หรือมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนบ้าง  ถ้าไม่มีก็เข้า
สู่วาระต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  
  - ไม่มี - 
นายกเทศมนตรี  - เมื่อไม่มีเรื่องอะไรเพ่ิมเติม ผมก็ต้องขอบคุณคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
   ที่ร่วมกันพิจารณาทบทวนเพื่อปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี (2561-2563) ขอปิด 
   ประชุมครับ 
ปิดประชุม    เวลา   ๑2.0๐  น. 
 

             (ลงชื่อ)                                    ผู้จดรายงานการประชุม 
      (นายณัฏพัชร์  นิธิวรรธนนัท์) 

                                                         นักทรัพยากรบุคคล 
                                                          2   มีนาคม  ๒๕61 
 

     (ลงชื่อ)                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาวน้ าฟ้า  ศรีชุ่ม) 

                                                       หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
                                                            2   มีนาคม  ๒๕61 
 
 

(ลงชื่อ)                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นายนอม  สุขโข) 

           ปลัดเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 
                 2  มีนาคม  ๒๕61 
 
(ลงชื่อ)       ผู้รับรองรายงานการประชุม 
              (นายเสถียร  ควบพิมาย) 
          นายกเทศมนตรีต าบลรังกาใหญ่ 
                  2  มีนาคม  ๒๕61 

 


