
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (๒๕61-๒๕๖3)  
วันศุกร์ที ่ 25  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕60 

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 

6 นางอรวรรณ          เพชรสัมฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
(รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ) 

7 นางสาวสุภาวดี      ศรีชุ่ม ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
๘ นายประจวบ    พิรักษา หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

(รก.ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร) 
๙ นายณัฏพัชร์   นิธิวรรธนันท์ นักทรัพยากรบุคคล 

๑๐ นางดารารัตน์  ควบพิมาย ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

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

 
เริ่มประชุมเวลา    ๑3.3๐  น. 
 

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

นายกเทศมนตรี ตามที่เทศบาลได้ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง ๓ ปี (๒๕๕๘-๒๕๖๐) ในวันที่ 1 ตุลาคม 
2557 และในระบบจ าแนกต าแหน่ง (ระบบแท่ง) เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙  ซึ่งมีผล
ใช้บังคับถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 นั้น เพ่ือให้เทศบาลได้มีแผนอัตราก าลัง 3 ปี มีผล
บังคับใช้ทันระยะเวลา และต่อเนื่อง เพ่ือมีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่
เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาล เป็นการควบคุมภาระค่าใช้จ่าย และก าหนด
อัตราก าลังให้เกิดความเหมาะสมกับปริมาณงานในปัจจุบันและอนาคต จึงเชิญประชุม
คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ต่อไป ส่วนรายละเอียดขอ
เชิญท่านปลัดชี้แจงครับ   

 

/ปลัดเทศบาล... 

 



-๒- 

ปลัดเทศบาล   ครับ ตามที่เทศบาลได้จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (2558-2560) โดยใช้หลักเกณฑ์และ
แนวทางตาม คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา ได้ก าหนดประกาศเรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพ่ิมเติม)           
พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙  ธันวาคม ๒๕๕๘   ซึ่งในแผนอัตราก าลังฉบับเดิมจะสิ้นสุดลงใน
วันที่ 30 กันยายน 2560 เทศบาลจึงต้องมีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (2561 -
2563) ขึ้นเพ่ือให้มีการด าเนินกิจกรรมการด้านการบริหารงานบุคคลของเทศบาลอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือควบคุมภาระค่าใช้จ่ายให้เป็นไป ตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  ซึ่งเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกันระหว่างบุคลากร ของเทศบาล ปริมาณงาน อ านาจ
หน้าที่ ความรับผิดชอบ ยุทธศาสตร์การพัฒนา จากระดับบนลงล่าง ให้มีความสอดคล้อง
กัน  ดังนั้นเทศบาลจึงต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง โดยมีกรอบ
โครงสร้างของคณะกรรมการ มีท่านนายกเทศมนตรี เป็นประธาน ปลัดเทศบาล เป็น
กรรมการ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อ านวยการกอง และผู้ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ เป็น
เลขานุการ ร่วมกันพิจารณาการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (2561-2563) ให้สอดคล้อง
กับปริมาณงาน บุคลากรที่มีอยู่  ต าแหน่งที่ว่าง ประกอบกับโครงสร้างของแต่ละส่วน
ราชการ  และภาระค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  ให้มีความถูกต้อง
เหมะสมและเกิดประโยชน์ต่อเทศบาลและประชาชนมากที่สุด รายละเอียดขอเชิญฝ่าย
เลขาชี้แจงครับ 

นักทรัพยากรบุคคล - ส าหรับการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (2561-2563) นั้นเป็นการก าหนดต าแหน่ง 
ต่างๆ ที่เทศบาลได้มีการวิเคราะห์จาก อ านาจ หน้าที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ระดับชาติ 
ระดับจังหวัด 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 ในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (2561 -
2563)  จึงจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ ค่างาน ปริมาณงาน ภาระค่าใช้จ่าย ที่ผ่านมา และ
ที่ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งการค านวณ วิเคราะห์ค่างาน ปริมาณงาน ในทุก
ต าแหน่งที่มีอยู่ในแผนอัตราก าลังเดิม และจะต้องก าหนดเพ่ิมหรือลดลง จากแผนเดิม ซึ่งมี
ผลกระทบต่อการจะต่อสัญญาจ้าง พนักงานจ้างที่จะสิ้นสุดสัญญาจ้าง ตามระยะเวลาของ
แผนอัตราก าลังเดิม ในวันที่ 30 กันยายน 2560 นี้ ดังนั้นเมื่อมีการวิเคราะห์ค่างาน 
ปริมาณงานในต าแหน่งใดแล้ว มีค่าไม่ถึง 1 ก็จะไม่สามารถก าหนดต าแหน่งนั้นในแผน
อัตราก าลังได้ ถ้าก าหนดต าแหน่งใดในแผนไม่ได้ ถ้าเป็นต าแหน่งข้าราชการ ก็ให้หมายเหตุ
ไว้เมื่อต าแหน่งว่างก็ต้องยุบเลิกต าแหน่งนั้น แต่ถ้าเป็นต าแหน่งพนักงานจ้าง เทศบาลก็
พิจารณาในเรื่องการต่อสัญญาจ้าง ซึ่งแต่ละส่วนราชการก็ได้วิเคราะห์ค่างาน ปริมาณงาน  
ครบทุกส่วนราชการแล้วนั้น รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จึงเรียนที่ประชุม
เพ่ือทราบครับ 

ที่ประชุม  - รับทราบ- 
 

/ปลัดเทศบาล... 
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ปลัดเทศบาล  - จากที่เลขานุการได้ชี้แจงแนวทาง และหลักเกณฑ์การพิจารณา ก าหนดต าแหน่งในแผน
   อัตราก าลัง 3 ปี จ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ ค่างาน ปริมาณงาน ตามอ านาจหน้าที่  
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา นโยบายของผู้บริหาร หลังจากที่เราได้ซักซ้อมการวิเคราะห์ค่างาน 
   ปริมาณงานของแต่ละส่วนราชการไปแล้วนั้น ก็ให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ชี้แจง 
   รายละเอียดผลการวิเคราะห์ค่างาน ปริมาณงาน เริ่มจากส านักปลัดเทศบาล  

หัวหน้าส านักปลัดฯ - ค่ะส านักปลัดเทศบาล  ได้มีการวิเคราะห์ค่างาน ปริมาณงาน  โดยค านวณจาก
กระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และค่ามาตรฐานระยะเวลาที่ก าหนด 1 ปี มีเวลา
ท างาน 230 วัน เวลาท างานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 วัน  เท่ากับ 6 ชั่วโมง ดังนั้น 
เวลาท างานของข้าราชการใน 1 ปี (230x6) 1,380 ชั่วโมง หรือ (1,380 x 6) คิดเป็น 
82,800  (นาที) ต่อปี แล้วสรุปไดด้ังนี้ 

1. งานการเจ้าหน้าที่  มีปริมาณงานทั้งปี 1,009 (เรื่อง) ระยะเวลา/เรื่อง คิดเป็น
28,850 (นาที) มีระยะเวลาทั้งปี 223,880 (นาที) เมื่อค านวณแล้วได้ดังนี้  
(223,880 หารกับ 82,800  ได้เท่ากับ 2.70)  รายละเอียดค าชี้แจงค่างาน ที่มา
ของค่างาน ตามเอกสารแนบท้าย 

2. งานสวัสดิการและสังคม  มีปริมาณงานทั้งปี 2,734 (เรื่อง) ระยะเวลา/เรื่อง คิดเป็น
75,980 (นาที) มีระยะเวลาทั้งปี 201,910 (นาที) เมื่อค านวณแล้วได้ดังนี้  
(201,910 หารกับ 82,800  ได้เท่ากับ 2.44)  รายละเอียดค าชี้แจงค่างาน ที่มา
ของค่างาน ตามเอกสารแนบท้าย 

3. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีปริมาณงานทั้งปี 4,577 (เรื่อง) ระยะเวลา/
เรื่อง คิดเป็น 9,655 (นาที) มีระยะเวลาทั้งปี 561,265 (นาที) เมื่อค านวณแล้วได้
ดังนี้  (561,265 หารกับ 82,800  ได้เท่ากับ 6.78)  รายละเอียดค าชี้แจงค่างาน 
ที่มาของค่างาน ตามเอกสารแนบท้าย 

4. งานธุรการ  มีปริมาณงานทั้งปี 23,753 (เรื่อง) ระยะเวลา/เรื่อง คิดเป็น 8,932 
(นาที) มีระยะเวลาทั้งปี 553,670 (นาที) เมื่อค านวณแล้วได้ดังนี้  (553,670 หาร
กับ 82,800  ได้เท่ากับ 6.69)  รายละเอียดค าชี้แจงค่างาน ที่มาของค่างาน ตาม
เอกสารแนบท้าย 

5. งานนิติการ  มีปริมาณงานทั้งปี 410 (เรื่อง) ระยะเวลา/เรื่อง คิดเป็น 57,210 
(นาที) มีระยะเวลาทั้งปี 88,440 (นาที) เมื่อค านวณแล้วได้ดังนี้  (88,440 หารกับ 
82,800  ได้เท่ากับ 1.07)  รายละเอียดค าชี้แจงค่างาน ที่มาของค่างาน ตาม
เอกสารแนบท้าย 

6. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  มีปริมาณงานทั้งปี 1,627 (เรื่อง) ระยะเวลา/เรื่อง 
คิดเป็น 78,712 (นาที) มีระยะเวลาทั้งปี 183,840 (นาที) เมื่อค านวณแล้วได้ดังนี้  
(183,840 หารกับ 82,800  ได้เท่ากับ 2.22)  รายละเอียดค าชี้แจงค่างาน ที่มา
ของค่างาน ตามเอกสารแนบท้าย 

7. งานจัดท างบประมาณ  มีปริมาณงานทั้งปี 240 (เรื่อง) ระยะเวลา/เรื่อง คิดเป็น 
40,350 (นาที) มีระยะเวลาทั้งปี 79,620 (นาที) เมื่อค านวณแล้วได้ดังนี้  
(79,620 หารกับ 82,800  ได้เท่ากับ 0.96)  รายละเอียดค าชี้แจงค่างาน ที่มา
ของค่างาน ตามเอกสารแนบท้าย 

/8.งานกิจการสภา... 
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8. งานกิจการสภา  มีปริมาณงานทั้งปี 7,068 (เรื่อง) ระยะเวลา/เรื่อง คิดเป็น 410 
(นาที) มีระยะเวลาทั้งปี 83,832 (นาที) เมื่อค านวณแล้วได้ดังนี้  (83,832 หารกับ 
82,800  ได้เท่ากับ 1.01)  รายละเอียดค าชี้แจงค่างาน ที่มาของค่างาน ตาม
เอกสารแนบท้าย 

สรุปแล้ว ส านักปลัดเทศบาล  มีความต้องการก าหนดต าแหน่ง  23.88  อัตรา ปัดเศษ 
เป็น 24  อัตรา 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 
5. ต าแหน่งลูกจ้างประจ า 1 อัตรา 
6. ต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ) 4 อัตรา 
7. ต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) 1 อัตรา 
8. ต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป 9 อัตรา 

 ส านักปลัดเทศบาลมีความต้องการต าแหน่งตามแผนอัตราก าลังเดิม  เป็นไปตามโครงสร้าง
ส่วนราชการของส านักปลัดเทศบาล ดังนี้ 
๑. ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  ระดับต้น  ควบคุมดูแลก ากับบุคลากรและงานใน

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

ก าหนดงานในสังกัด  คือ  งานการเจ้าหน้าที่  (มี 2 อัตรา) งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย (มี 6 อัตรา) และงานสวัสดิการและสังคม (มี 2 อัตรา) 

๓. ฝ่ายธุรการ  มีต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายธุรการ  ระดับต้น  จ านวน  ๑  อัตรา  ก าหนดงาน
ในสังกัด    คือ งานธุรการ  (มี 6 อัตรา) งานจัดท างบประมาณ (มี 1 อัตรา) งาน
วิเคราะห์นโยบายและแผน (มี 2 อัตรา) งานนิติการ (มี 1 อัตรา) และงานกิจการสภา 
สรุป มีพนักงานเทศบาล 8 อัตรา ลูกจ้าง 1 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ 5 
อัตรา  พนักงานจ้างท่ัวไป 9 อัตรา  
ส่วนโครงสร้างต าแหน่งและโครงสร้างส่วนราชการเดิม งานวิเคราะห์นโยบาย ยังไม่ได้
ก าหนดต าแหน่ง จึงต้องการเกลี่ยต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และ
ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ไปสังกัดงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
และคงต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดงานจัดท างบประมาณและ
ต าแหน่งคนงาน เดิมสังกัดงานธุรการ  ปรับเกลี่ยไปสังกัดงานป้องกันและบรรเทา    
สาธารณภัย ฝ่ายอ านวยการ ส าหรับต าแหน่งอ่ืนก็คงเดิม ส านักปลัดเทศบาลไม่ได้
ก าหนดต าแหน่งเพิ่ม หรือยุบเลิกต าแหน่ง เนื่องจากมีบุคลากรเพียงพอ และเหมาะสม
กับค่างาน และปริมาณ จากที่ได้มีการวิเคราะห์ค่างาน ปริมาณงานดังกล่าวข้างต้น ซ่ึง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณา
ต่อไป 

มตทิี่ประชุม -  เห็นชอบ – 
 

/ปลัดเทศบาล... 
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ปลัดเทศบาล -  ต่อไปขอเชิญกองคลังครับ 

ผู้อ านวยการกองคลัง - ค่ะกองคลัง   ได้มีการวิเคราะห์ค่างาน ปริมาณงาน  โดยค านวณจากกระบวนการ 
ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน และค่ามาตรฐานระยะเวลาที่ก าหนด 1 ปี มีเวลาท างาน 230 วัน 
เวลาท างานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 วัน  เท่ากับ 6 ชั่วโมง ดังนั้น เวลาท างานของ
ข้าราชการใน 1 ปี (230x6) 1,380 ชั่วโมง หรือ (1,380 x 6) คิดเป็น 82,800  
(นาที) ต่อปี แล้วสรุปได้ดังนี้ 

1. งานการเงินและบัญชี  มีปริมาณงานทั้งปี 7,253 (เรื่อง) ระยะเวลา/เรื่อง คิดเป็น
7,680 (นาที) มีระยะเวลาทั้งปี 468,180 (นาที) เมื่อค านวณแล้วได้ดังนี้  
(468,180 หารกับ 82,800  ได้เท่ากับ 5.65)  รายละเอียดค าชี้แจงค่างาน ที่มา
ของค่างาน ตามเอกสารแนบท้าย 

2. งานพัสดุและทรัพย์สิน  มีปริมาณงานทั้งปี 742 (เรื่อง) ระยะเวลา/เรื่อง คิดเป็น
3,650 (นาที) มีระยะเวลาทั้งปี 223,440 (นาที) เมื่อค านวณแล้วได้ดังนี้  
(223,440 หารกับ 82,800  ได้เท่ากับ 2.70)  รายละเอียดค าชี้แจงค่างาน ที่มา
ของค่างาน ตามเอกสารแนบท้าย 

3. งานพัฒนารายได้  มีปริมาณงานทั้งปี 10,958 (เรื่อง) ระยะเวลา/เรื่อง คิดเป็น 
1,982 (นาที) มีระยะเวลาทั้งปี 447,494 (นาที) เมื่อค านวณแล้วได้ดังนี้  
(447,494 หารกับ 82,800  ได้เท่ากับ 5.40)  รายละเอียดค าชี้แจงค่างาน ที่มา
ของค่างาน ตามเอกสารแนบท้าย 

4. งานธุรการ  มีปริมาณงานทั้งปี 1,517 (เรื่อง) ระยะเวลา/เรื่อง คิดเป็น 804 (นาที) 
มีระยะเวลาทั้งปี 129,242 (นาที) เมื่อค านวณแล้วได้ดังนี้  (129,242 หารกับ 
82,800  ได้เท่ากับ 1.56)  รายละเอียดค าชี้แจงค่างาน ที่มาของค่างาน ตาม
เอกสารแนบท้าย 

สรุปแล้ว กองคลัง  มีความต้องการก าหนดต าแหน่ง  15.32  อัตรา มีต าแหน่งในแผน
อัตราก าลังเดิม 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 

 กองคลังมีความต้องการต าแหน่งตามแผนอัตราก าลังเดิม  เป็นไปตามโครงสร้างส่วน
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... 
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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  
กองคลังไม่ได้ก าหนดต าแหน่งเพ่ิม หรือยุบเลิกต าแหน่ง เนื่องจากมีบุคลากรเพียงพอ 
และเหมาะสมกับค่างาน และปริมาณ จากที่ได้มีการวิเคราะห์ค่างาน ปริมาณงาน
ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงเรียนมาเพ่ือ
ทราบและพิจารณาต่อไป 

มตทิีป่ระชุม  -  เห็นชอบ – 
ปลัดเทศบาล  -  ต่อไปเชิญกองช่าง 

ผู้อ านวยการกองช่าง - ครับกองช่าง  ได้มีการวิเคราะห์ค่างาน ปริมาณงาน  โดยค านวณจากกระบวนการ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และค่ามาตรฐานระยะเวลาที่ก าหนด 1 ปี มีเวลาท างาน 230 วัน 
เวลาท างานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 วัน  เท่ากับ 6 ชั่วโมง ดังนั้น เวลาท างานของ
ข้าราชการใน 1 ปี (230x6) 1,380 ชั่วโมง หรือ (1,380 x 6) คิดเป็น 82,800  
(นาที) ต่อปี แล้วสรุปได้ดังนี้ 

1. งานผังเมือง  มีปริมาณงานทั้งปี 536 (เรื่อง) ระยะเวลา/เรื่อง คิดเป็น 73,800 
(นาที) มีระยะเวลาทั้งปี 220,200 (นาที) เมื่อค านวณแล้วได้ดังนี้  (220,200 หาร
กับ 82,800  ได้เท่ากับ 2.66)  รายละเอียดค าชี้แจงค่างาน ที่มาของค่างาน ตาม
เอกสารแนบท้าย 

2. งานสาธารณูปโภค  มีปริมาณงานทั้งปี 190 (เรื่อง) ระยะเวลา/เรื่อง คิดเป็น
10,380 (นาที) มีระยะเวลาทั้งปี 211,800 (นาที) เมื่อค านวณแล้วได้ดังนี้  
(211,800 หารกับ 82,800  ได้เท่ากับ 2.56)  รายละเอียดค าชี้แจงค่างาน ที่มา
ของค่างาน ตามเอกสารแนบท้าย 

3. งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ  มีปริมาณงานทั้งปี 626 (เรื่อง) ระยะเวลา/เรื่อง 
คิดเป็น 6,660 (นาที) มีระยะเวลาทั้งปี 219,780 (นาที) เมื่อค านวณแล้วได้ดังนี้  
(219,780 หารกับ 82,800  ได้เท่ากับ 2.65)  รายละเอียดค าชี้แจงค่างาน ที่มา
ของค่างาน ตามเอกสารแนบท้าย 

4. งานธุรการ  มีปริมาณงานทั้งปี 3,135 (เรื่อง) ระยะเวลา/เรื่อง คิดเป็น 510 (นาที) 
มีระยะเวลาทั้งปี 196,950 (นาที) เมื่อค านวณแล้วได้ดังนี้  (196,950 หารกับ 
82,800  ได้เท่ากับ 2.38)  รายละเอียดค าชี้แจงค่างาน ที่มาของค่างาน ตาม
เอกสารแนบท้าย 

สรุปแล้ว กองช่าง  มีความต้องการก าหนดต าแหน่ง  11.42  อัตรา มีต าแหน่งในแผน
อัตราก าลังเดิม 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 

/กองช่าง... 
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 กองช่างมีความต้องการต าแหน่งตามแผนอัตราก าลังเดิม  เป็นไปตามโครงสร้างส่วน

ราชการของกองช่าง ดังนี้ 
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 มีพนักงานเทศบาล 5 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ 3 อัตรา  พนักงานจ้าง
ทั่วไป 3 อัตรา  
กองช่างไม่ได้ก าหนดต าแหน่งเพ่ิม หรือยุบเลิกต าแหน่ง เนื่องจากมีบุคลากรเพียงพอ 
และเหมาะสมกับค่างาน และปริมาณ จากที่ได้มีการวิเคราะห์ค่างาน ปริมาณงาน
ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงเรียนมาเพ่ือ
ทราบและพิจารณาต่อไป 

มตทิีป่ระชุม  -  เห็นชอบ - 
ปลัดเทศบาล  -  ต่อไปขอเชิญกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ผอ.กองสาธารณสุข -  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ได้มีการวิเคราะห์ค่างาน ปริมาณงาน  โดยค านวณจาก
กระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และค่ามาตรฐานระยะเวลาที่ก าหนด 1 ปี มีเวลา
ท างาน 230 วัน เวลาท างานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 วัน  เท่ากับ 6 ชั่วโมง ดังนั้น 
เวลาท างานของข้าราชการใน 1 ปี (230x6) 1,380 ชั่วโมง หรือ (1,380 x 6) คิดเป็น 
82,800  (นาที) ต่อปี แล้วสรุปได้ดังนี้ 

1. งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม  มีปริมาณงานทั้งปี 29,345 (เรื่อง) ระยะเวลา/
เรื่อง คิดเป็น 1,544 (นาที) มีระยะเวลาทั้งปี 91,904 (นาที) เมื่อค านวณแล้วได้
ดังนี้  (91,904 หารกับ 82,800  ได้เท่ากับ 1.17)  รายละเอียดค าชี้แจงค่างาน 
ที่มาของค่างาน ตามเอกสารแนบท้าย 

2. งานส่งเสริมสุขภาพและงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  มีปริมาณงานทั้งปี 
20,630 (เรื่อง) ระยะเวลา/เรื่อง คิดเป็น 459 (นาที) มีระยะเวลาทั้งปี 188,460 
(นาที) เมื่อค านวณแล้วได้ดังนี้  (188,460 หารกับ 82,800  ได้เท่ากับ 2.28)  
รายละเอียดค าชี้แจงค่างาน ที่มาของค่างาน ตามเอกสารแนบท้าย 

3. งานรักษาความสะอาด  มีปริมาณงานทั้งปี 4,400 (เรื่อง) ระยะเวลา/เรื่อง คิดเป็น 
1,009 (นาที) มีระยะเวลาทั้งปี 871,720 (นาที) เมื่อค านวณแล้วได้ดังนี้  
(871,720 หารกับ 82,800  ได้เท่ากับ 10.53)  รายละเอียดค าชี้แจงค่างาน 
ที่มาของค่างาน ตามเอกสารแนบท้าย 

4. งานธุรการ  มีปริมาณงานทั้งปี 979 (เรื่อง) ระยะเวลา/เรื่อง คิดเป็น 9,936 (นาที) 
มีระยะเวลาทั้งปี 124,800 (นาที) เมื่อค านวณแล้วได้ดังนี้  (124,800 หารกับ 
82,800  ได้เท่ากับ 1.51)  รายละเอียดค าชี้แจงค่างาน ที่มาของค่างาน ตาม
เอกสารแนบท้าย 

/สรุปแล้ว... 
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สรุปแล้ว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีความต้องการก าหนดต าแหน่ง  15.50  
อัตรา มีต าแหน่งในแผนอัตราก าลังเดิม 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 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความต้องการต าแหน่งตามแผนอัตราก าลังเดิม  เป็นไป
ตามโครงสร้างส่วนราชการของส านักปลัดเทศบาล ดังนี้ 
๑. ต าแหน่งผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ระดับต้น  ควบคุมดูแลก ากับ

บุคลากรและงานในส านักปลัดเทศบาล   
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  
ส่วนโครงสร้างต าแหน่งและโครงสร้างส่วนราชการเดิม ต าแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล 
สังกัดงานส่งเสริมสุขภาพ  ต้องการปรับเกลี่ยต าแหน่ง ไปสังกัดงานสุขาภิบาลอนามัย
สิ่งแวดล้อม และต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ไปสังกัดงานส่งเสริมสุขภาพ ส าหรับ
ต าแหน่งอ่ืนก็คงเดิม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ไม่ได้ก าหนดต าแหน่งเพ่ิม หรือ
ยุบเลิกต าแหน่ง เนื่องจากมีบุคลากรเพียงพอ และเหมาะสมกับค่างาน และปริมาณ 
จากที่ได้มีการวิเคราะห์ค่างาน ปริมาณงานดังกล่าวข้างต้น ซึ่ง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาต่อไป 

มตทิีป่ระชุม  -  เห็นชอบ- 

ปลัดเทศบาล  ต่อไปขอเชิญกองการศึกษา 

ผอ.กองการศึกษา -  กองการศึกษา  ได้มีการวิเคราะห์ค่างาน ปริมาณงาน  โดยค านวณจากกระบวนการ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และค่ามาตรฐานระยะเวลาที่ก าหนด 1 ปี มีเวลาท างาน 230 วัน 
เวลาท างานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 วัน  เท่ากับ 6 ชั่วโมง ดังนั้น เวลาท างานของ
ข้าราชการใน 1 ปี (230x6) 1,380 ชั่วโมง หรือ (1,380 x 6) คิดเป็น 82,800  
(นาที) ต่อปี แล้วสรุปได้ดังนี้ 

1. งานบริหารการศึกษา  มีปริมาณงานทั้งปี 589 (เรื่อง) ระยะเวลา/เรื่อง คิดเป็น 
14,690 (นาที) มีระยะเวลาทั้งปี 1,903,190 (นาที) เมื่อค านวณแล้วได้ดังนี้  
(1,903,190 หารกับ 82,800  ได้เท่ากับ 22.99)  รายละเอียดค าชี้แจงค่างาน 
ที่มาของค่างาน ตามเอกสารแนบท้าย 

/2. งานส่งเสริมการศึกษา... 
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2. งานส่งเสริมการศึกษาฯ  มีปริมาณงานทั้งปี 424 (เรื่อง) ระยะเวลา/เรื่อง คิดเป็น 
9,880 (นาที) มีระยะเวลาทั้งปี 87,520 (นาที) เมื่อค านวณแล้วได้ดังนี้  (87,520 
หารกับ 82,800  ได้เท่ากับ 1.06)  รายละเอียดค าชี้แจงค่างาน ที่มาของค่างาน 
ตามเอกสารแนบท้าย 

3. งานกีฬาและนันทนาการ  มีปริมาณงานทั้งปี 337 (เรื่อง) ระยะเวลา/เรื่อง คิดเป็น 
4,980 (นาที) มีระยะเวลาทั้งปี 84,480 (นาที) เมื่อค านวณแล้วได้ดังนี้  (84,480 
หารกับ 82,800  ได้เท่ากับ 0.97)  รายละเอียดค าชี้แจงค่างาน ที่มาของค่างาน 
ตามเอกสารแนบท้าย 

4. งานธุรการ  มีปริมาณงานทั้งปี 3,078 (เรื่อง) ระยะเวลา/เรื่อง คิดเป็น 630 (นาที) 
มีระยะเวลาทั้งปี 162,780 (นาที) เมื่อค านวณแล้วได้ดังนี้  (162,780 หารกับ 
82,800  ได้เท่ากับ 1.97)  รายละเอียดค าชี้แจงค่างาน ที่มาของค่างาน ตาม
เอกสารแนบท้าย 

สรุปแล้ว กองการศึกษา  มีความต้องการก าหนดต าแหน่ง  26.98  อัตรา มีต าแหน่ง
ในแผนอัตราก าลังเดิม 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 

 กองการศึกษา มีความต้องการต าแหน่งตามแผนอัตราก าลังเดิม  เป็นไปตามโครงสร้าง
ส่วนราชการของกองการศึกษา 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  
กองการศึกษา ไม่ได้ก าหนดต าแหน่งเพ่ิม หรือยุบเลิกต าแหน่ง เนื่องจากมีบุคลากร
เพียงพอ และเหมาะสมกับค่างาน และปริมาณ จากที่ได้มีการวิเคราะห์ค่างาน 
ปริมาณงานดังกล่าวข้างต้น ซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และระเบียบที่เก่ียวข้อง จึงเรียน
มาเพ่ือทราบและพิจารณาต่อไป  

ที่ประชุม  -  เห็นชอบ- 
 
 

/ปลัดเทศบาล... 
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ปลัดเทศบาล  -  ต่อไปขอเชิญกองส่งเสริมการเกษตร 

ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร  -  ครับกองส่งเสริมการเกษตร  ได้มีการวิเคราะห์ค่างาน ปริมาณงาน  โดยค านวณจาก
กระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และค่ามาตรฐานระยะเวลาที่ก าหนด 1 ปี มีเวลา
ท างาน 230 วัน เวลาท างานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 วัน  เท่ากับ 6 ชั่วโมง ดังนั้น 
เวลาท างานของข้าราชการใน 1 ปี (230x6) 1,380 ชั่วโมง หรือ (1,380 x 6) คิดเป็น 
82,800  (นาที) ต่อปี แล้วสรุปได้ดังนี้ 

1. งานส่งเสริมการเกษตร  มีปริมาณงานทั้งปี 8,324 (เรื่อง) ระยะเวลา/เรื่อง คิดเป็น
2,175 (นาที) มีระยะเวลาทั้งปี 214,440 (นาที) เมื่อค านวณแล้วได้ดังนี้  
(214,440 หารกับ 82,800  ได้เท่ากับ 2.59)  รายละเอียดค าชี้แจงค่างาน ที่มา
ของค่างาน ตามเอกสารแนบท้าย 

2. งานส่งเสริมปศุสัตว์  มีปริมาณงานทั้งปี 8,308 (เรื่อง) ระยะเวลา/เรื่อง คิดเป็น
2,295 (นาที) มีระยะเวลาทั้งปี  205,800 (นาที) เมื่อค านวณแล้วได้ดังนี้  
(205,800 หารกับ 82,800  ได้เท่ากับ 2.49)  รายละเอียดค าชี้แจงค่างาน ที่มา
ของค่างาน ตามเอกสารแนบท้าย 

3. งานธุรการ  มีปริมาณงานทั้งปี 4,186 (เรื่อง) ระยะเวลา/เรื่อง คิดเป็น 693 (นาที) 
มีระยะเวลาทั้งปี 83,910 (นาที) เมื่อค านวณแล้วได้ดังนี้  (83,910 หารกับ 
82,800  ได้เท่ากับ 1.01)  รายละเอียดค าชี้แจงค่างาน ที่มาของค่างาน ตาม
เอกสารแนบท้าย 

สรุปแล้ว กองส่งเสริมการเกษตร  มีความต้องการก าหนดต าแหน่ง  6.09  อัตรา          
มีต าแหน่งในแผนอัตราก าลังเดิม 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 

 กองส่งเสริมการเกษตร  มีความต้องการต าแหน่งตามแผนอัตราก าลังเดิม  เป็นไปตาม
โครงสร้างส่วนราชการของส านักปลัดเทศบาล ดังนี้ 
1. ต าแหน่งผู้อ านวยการกองส่งเสริมเกษตร  ระดับต้น  ควบคุมดูแลก ากับบุคลากรและ

งานในกองส่งเสริมการเกษตร  ก าหนดงานในสังกัด  คือ  งานส่งเสริมการเกษตร     
(มี 2 อัตรา) งานส่งเสริมปศุสัตว์ (มี 2 อัตรา)  

สรุป  มีพนักงานเทศบาล 2 อัตรา  พนักงานจ้างตามภารกิจ 2 อัตรา  พนักงานจ้าง
ทั่วไป 2 อัตรา  ส่วนโครงสร้างต าแหน่งและโครงสร้างส่วนราชการเดิม ไม่ได้ก าหนด
งาน ธุรการ เนื่องจากมีค่างาน และปริมาณงานธุรการ จึงต้องการปรับเพ่ิมงานธุรการ
ในโครงสร้างส่วนราชการของกองส่งเสริมการเกษตร  และปรับเกลี่ยต าแหน่ง ผู้ช่วย
เจ้าพนักงานธุรการ ไปสังกัดงานธุรการ  ส าหรับต าแหน่งอ่ืนก็คงเดิม กองส่งเสริม
การเกษตร ไม่ได้ก าหนดต าแหน่งเพ่ิม หรือยุบเลิกต าแหน่ง เนื่องจากมีบุคลากร
เพียงพอ และเหมาะสมกับค่างาน และปริมาณ จากที่ได้มีการวิเคราะห์ค่างาน 
ปริมาณงานดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และระเบียบที่เก่ียวข้อง จึงเรียน
มาเพ่ือทราบและพิจารณาต่อไป 

มติที่ประชุม  -เห็นชอบ- 
/ปลัดเทศบาล... 
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ปลัดเทศบาล - ตามที่แต่ละส่วนราชการได้วิเคราะห์ค่างาน ปริมาณงาน ตามบทบาท อ านาจหน้าที่ ของ

เทศบาล 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  -ครับการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ที่แต่ละส่วนราชการก าหนดต าแหน่งใน
แผนอัตราก าลัง 3 ปี (2561-2563) ยึดถือปฏิบัติตาม หนังสือส านักงาน ก.จ ก.ท. และ 
ก.อบต. ด่วนมาก ที่ มท 0809.2/ว53 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560  คิดได้ดังนี้ 
1. ในปีงบประมาณ 2561 ภาระค่าใช้จ่ายรวม จ านวน 17,823,240 บาท ประมาณ

การประโยชน์ตอบแทนอ่ืนร้อยละ 20 ของค่าใช้จ่ายรวม ได้ 3,564,648 บาท    
รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น จ านวน 21,387,888 บาท คิดเป็นร้อยละ 40         
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี (ปี 61 คิดจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 
จาก 80,5000,000 บาท ไม่คิดเพ่ิมร้อยละห้าตามคู่มือการจัดท าแผน เนื่องจาก
การประมาณงบประมาณรายจ่ายในเทศบัญญัติ ในปี 2561 เท่ากันกับ ปี 2560 
และภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างต่ า)  คิดได้
เท่ากับ (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. ในปีงบประมาณ 2562 ภาระค่าใช้จ่ายรวม จ านวน 18,387,900 บาท ประมาณ
การประโยชน์ตอบแทนอ่ืนร้อยละ 20 ของค่าใช้จ่ายรวม ได้ 3,677,580 บาท รวม
เป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น จ านวน 22,065,480 บาท คิดเป็นร้อยละ 40         
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี (ปี 62 คิดเพ่ิมร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2561 ได้จ านวน 84,525,000 บาท) ได้เท่ากับ (22,065,480 x100 
/84,525,000)  คิดเป็นร้อยละ 26.11 
*** ถ้าไม่รวมเบี้ยยังชีพฯ คิดเพิ่มร้อยละ 5 จาก ปี 61 ได้เท่ากับ 63,211,680 บาท ค านวณ
ได้ (22,065,480x100 /63,211,680) คิดเป็นร้อยละ 34.91  

3. ในปีงบประมาณ 2563 ภาระค่าใช้จ่ายรวม จ านวน 18,967,720 บาท ประมาณ
การประโยชน์ตอบแทนอ่ืนร้อยละ 20 ของค่าใช้จ่ายรวม ได้ 3,793,544 บาท รวม
เป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น จ านวน 22,761,264 บาท คิดเป็นร้อยละ 40         
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี (ปี 63 คิดเพ่ิมร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2562 ได้จ านวน 88,751,250 บาท)  ได้เท่ากับ (22,761,264 x100 
/88,751,250)  คิดเป็นร้อยละ 25.65 
*** ถ้าไม่รวมเบี้ยยังชีพฯ คิดเพิ่มร้อยละ 5 จาก ปี 62  ได้เท่ากับ 66,372,264 บาท ค านวณ
ได้ (22,761,264x100 /66,372,264) คิดเป็นร้อยละ 34.29  

/และอีกเรื่อง... 
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  และอีกเรื่อง คือการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ซึ่งจะท าควบคู่ไปกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี
ผมจึงขอให้ทุกส่วนราชการส่งรายละเอียด แผนการพัฒนาบุคลากร โดยล าดับแรกเน้นที่
ข้าราชการ ก่อนครับ ซึ่งมีหัวข้อ คือ 
1. แต่ละส่วนราชการส ารวจความต้องการในการพัฒนาความรู้ หรือทักษะในการ

ปฏิบัติงาน  หรือพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ถึงปัญหา อุปสรรค ต่างๆที่
เกิดข้ึน ในเรื่องใดบ้าง 

2. ก าหนดช่วงระยะเวลาในกาพัฒนาบุคลากร เช่น ช่วงเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 
ต้องการพัฒนาบุคลากรในเรื่องใด ต าแหน่งใด แหล่งที่มาของงบประมาณ  ต้องใช้
งบประมาณเท่าใด 

3. อาจเป็นกิจกรรม หรือโครงการที่ เทศบาลด าเนินการเอง ก็ขอให้ระบุช่วงระยะเวลา 
การด าเนินการ และงบประมาณ   
จึงขอให้ส่งข้อมูลมาที่งานการเจ้าหน้าที่ ในอาทิตย์หน้า เพ่ือรวบรวมข้อมูลจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรต่อไป เรียนที่ประชุมเพ่ือทราบและพิจารณาต่อไป 

มติที่ประชุม  -เห็นชอบ และให้เลขานุการด าเนินการจัดท ารายละเอียดแผนอัตราก าลัง 3 ปี (2561- 
   2563) เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด  
   นครราชสีมา ส าหรับข้อมูลการพัฒนาบุคลากร ก็ให้แต่ละส่วนราชการส ารวจและก าหนด
   แผนการพัฒนาบุคลากรส่งที่งานการเจ้าหน้าที่ เพ่ือรวบรวมจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  
   ต่อไป 

นายกเทศมนตรี -ครับในการจัดท าแผนอัตราก 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 าหรับการวิเคราะห์ค่างาน 
ปริมาณงาน ของแต่ละต าแหน่งที่เกิดขึ้น น่าจะน ามาเป็นเครื่องชี้วัด ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ในรอบการประเมินได้  ว่าแต่ละต าแหน่งมีกระบวนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามท่ีได้มีการวิเคราะห์ ออกมาเป็นตัวเลขนี้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด เพ่ือให้มีความ
เหมาะสมกับปริมาณงาน และคุณภาพของงาน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ใช้
คนให้เหมาะสมกับงาน  มากที่สุด  ท่านใดมีอะไรจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  หรือมีข้อซักถาม
อะไร  หรือมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนบ้าง  ถ้าไม่มีก็เข้าสู่วาระต่อไป 

 

/ระเบียบวาระท่ี 5... 
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ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  
 นักทรัพยากรบุคคล - เนื่องจากได้มีหนังสือ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุด ที่ นม 0023.2/ว

1458  ลงวนัท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2560 แจ้งเรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 เรื่อง การ
ขับเคลื่อนปฏิรูปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560  
ก าหนดให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ       
ก.อบต.) ตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เข้ามาท าหน้าที่
เกี่ยวกับสอบแข่งขัน การคัดเลือก การสอบคัดเลือก และการโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นใน
กรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นเพ่ือให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม  ส าหรับการด าเนินการใด
เกี่ยวกับการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การคัดเลือก การสอบคัดเลือกใน
ต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น ประเภทบริหารท้องถิ่น และสายงานบริหาร
สถานศึกษาที่ด าเนินการแล้วเสร็จก่อนวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ก็ถือว่าเป็นการ
ด าเนินการครบถ้วนสมบูรณ์ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ส าหรับการใดที่ไม่แล้วเสร็จจะตกอยู่ภายใต้บังคับของค าสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น  เนื่องจากมี 
หนังสือ  ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว 1667 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 แจ้งเรื่องการ
สรรหาพนักงานเทศบาลสายงานบริหารในต าแหน่งที่ว่าง ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 ให้ตรวจสอบข้อมูลต าแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างในแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี 2558-2560 และเป็นต าแหน่งว่างที่ต้องการสรรหา โดยให้
พิจารณาด าเนินการสรรหาผู้มาด ารงต าแหน่งโดย 2 วิธี คือ 
1. รับโอน ข้าราชการส่วนท้องถิ่นประเภทเดียวกันหรือรับโอนข้าราชอ่ืนในต าแหน่งและ

ระดับเดียวกันกับต าแหน่งที่ว่าง เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่นสามารถด าเนินการได้
ภายในก าหนดระยะเวลา 150 วัน นับตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 

   2. กรณีไม่ด าเนินการสรรหาตาม ข้อ 1 การสรรหาต าแหน่งสายงานผู้บริหารเป็นอ านาจ 
   ของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.)  
   ในการด าเนินการสรรหาผู้มาด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างนั้น ซึ่งเป็นไปโดยผลของ
   ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 8/2560 และการสรรหาดังกล่าวให้เทศบาล
   พิจารณาตรวจสอบภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลจะต้องไม่เกินร้อยละ 40 ของ
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 และฉบับเพ่ิมเติม ถ้ามี จึงแจ้งให้เทศบาลตรวจสอบ
   ความถูกต้องของต าแหน่ง  พร้อมทั้งรายงานข้อมูลต าแหน่งสางานผู้บริหารที่ว่าง พร้อม 
   ระบุเลขที่ต าแหน่งและความประสงค์ในการด าเนินการสรรหา  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และ
   พิจารณาด าเนินการต่อไป 
ปลัดเทศบาล  - ครับในเรื่องนี้ผมเห็นว่าในเบื้องต้นก็ให้ นักทรัพยากรบุคคล ด าเนินการส ารวจต าแหน่ง 
   สายงานผู้บริหารที่ว่าง ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง เพ่ือสรุป
   ข้อมูล และผู้บริหารจะต้องปรึกษาร่วมกันเพื่อก าหนดวิธีการสรรหา เพ่ือรายงานจังหวัด 
   ต่อไป 
 
 

/นายกเทศมนตรี... 
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นายกเทศมนตรี  - ครับก็ขอให้ส ารวจข้อมูล และตรวจสอบ พร้อมทั้งสรุปข้อมูลเพ่ือคณะผู้บริหารจะปรึกษา
   กันอีกครั้ง เพ่ือจะได้รายงานจังหวัด ตามหลักเกณฑ์ และแนวทางท่ีก าหนด   ใครมีเรื่อง 
   อะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ    
ที่ประชุม  - ไม่มี - 
นายกเทศมนตรี  - เมื่อไม่มีเรื่องอะไรเพ่ิมเติม ผมก็ต้องขอบคุณคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
   ที่ร่วมกันพิจารณาและจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (2561-2563) ขอปิดประชุมครับ 
ปิดประชุม    เวลา   ๑6.3๐  น. 
 

             (ลงชื่อ)                                    ผู้จดรายงานการประชุม 
      (นายณัฏพัชร์  นิธิวรรธนนัท์) 

                                                         นักทรัพยากรบุคคล 
                                                         25   สิงหาคม  ๒๕60 
 

     (ลงชื่อ)                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาวน้ าฟ้า  ศรีชุ่ม) 

                                                       หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
                                                        25   สิงหาคม  ๒๕60 
 
 

(ลงชื่อ)                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นายนอม  สุขโข) 

           ปลัดเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 
                 25  สิงหาคม  ๒๕60 
 
(ลงชื่อ)       ผู้รับรองรายงานการประชุม 
             (นายเสถียร  ควบพิมาย) 
          นายกเทศมนตรีต าบลรังกาใหญ่ 
                 25    สิงหาคม  ๒๕60 

 


