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รายช่ือผู้มาประชุม 
 

1. นางกาญจนา       นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองกราด  ประธานกรรมการ  
2. พันจ่าเอกสมหวัง   แผงฤทธิ์  ปลัดเทศบาลต าบลหนองกราด            กรรมการ  
3. นางประภาพร      ธัมมะทัตตะโยธิน รองปลัดเทศบาลต าบลหนองกราด           กรรมการ 
4. นางรักษณาพา     รอสูงเนิน  ผู้อ านวยการกองการศึกษา           กรรมการ   
5. นายวีรภัทร         ศิลาเลศิ  ผู้อ านวยการกองช่าง            กรรมการ   
6. นายอนุชิต          ครุฑขุนทด  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล           กรรมการ  
7. นายภูษา            อริยานุวัฒน์  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ        กรรมการ/เลขานุการ   
8. นางณัฐฐวี           ร่วมกูล  นักทรพัยากรบุคคลปฏิบัติการ   ผู้ช่วยเลขานุการ    

 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
 

   เมื่อที่ประชุมพร้อมและครบองค์ประชุมแล้ว นางกาญจนา   นันทพูนพิพัฒน์   
   นายกเทศมนตรีต าบลหนองกราด ประธานกรรมการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี         
                      (2558 - 2560) เปิดการประชุม  
ประธานฯ          เรียนคณะกรรมการปรับปรุงแผนอัตราก าลังของเทศบาลต าบลหนองกราด ทุกท่าน  
                      ตามทีเ่ชิญทุกท่านมาประชุมในวันนี้ ก็เพ่ือทราบถึงการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี  
                      (2558 - 2560) จากระบบซีเปลี่ยนเป็นระบบแท่งของเทศบาลต าบลหนองกราด 

ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานฯ          ด้วยเทศบาลต าบลหนองกราด ได้รับแจ้งจากจังหวัดนครราชสีมาว่า คณะกรรมการกลาง 
  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ก.ท. ได้มีประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือ 
                      พนักงานส่วนท้องถิ่นก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
                      ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้าง 
                      ส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 จึงต้องมีการ 
                      ปรับปรุงแผนอัตราก าลังในรายการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
                      ในรอบปีงบประมาณ 2558 -2560 เพื่อเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่ง ให้สอดคล้อง 
                      เหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจตลอดจนใช้ในการควบคุมภารค่าใช้จ่ายงบประมาณไม่ให ้
                      เกิน ร้อยละ 40 ของรายจ่ายประจ าปี  
                      ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และ 
                      ต้องน าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (2558 – 2560) ในรอบการปรับปรุงครั้งนี้เพื่อน ามา 
                      ประกาศใช้ในช่วงเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
 ประธานฯ          - ไมมี-  
      

ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี             
                          (รอบปีงบประมาณ  2558 -2560) 
ประธานฯ           ส าหรั บรายละเอียดการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ดิฉันขอให้  
                          ปลัดเทศบาลฯ เป็นผู้ชี้แนวทางการจัดท าฯ ให้คณะกรรมทราบต่อไป 

ปลัดเทศบาลฯ       ล าดับต่อไปจะขอชี้แจงรายละเอียดแนวทางการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี ดังนี้ 
                         เมื่อเดือน ธันวาคม 2558 เทศบาลต าบลหนองกราด ได้ด าเนินการจัดคนลงสู่ต าแหน่ง

(ระบบแท่ง) ไปแล้ว ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว52 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 
2558 เรื่อง การจัดต าแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทต าแหน่ง (ระบบแท่ง) โดย
การจัดท าตามหลักเกณฑ์ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ได้แก่ บัญชีจัดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทต าแหน่งสายงานและระดับต าแหน่ง บัญชีปรับปรุงสายงานจาก
ระบบซีเป็นระบบแท่ง บัญชีเทียบต าแหน่งและระดับในระบบซีเป็นระบบแท่ง ข้อแนะน า
การก าหนดเลขที่ต าแหน่งของสายงานต่างๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้
ด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 1 มกราคม 2559 ซึ่งเทศบาลต าบลหนองกราด ได้
ด าเนินการไปแล้วนั้น โดยคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 
6/2558 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ได้ก าหนดประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

1.  ต าแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้มี 4 ประเภท ดังนี้ 
1. ต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ได้แก่ ต าแหน่งปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด 
2. ต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น ได้แก่ ต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับฝ่าย 
ระดับส่วน ระดับกอง ระดับส านักในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น หรือต าแหน่งที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด 
3. ต าแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ต าแหน่งจ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
ก าหนด เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งนั้น  
4. ต าแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ ต าแหน่งที่ไม่ใช่ต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น 
ต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่นและต าแหน่งประเภทวิชาการตาม 

 มาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด       
 เพ่ือปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งนั้น 
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2. ระดับต าแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้มีระดับ ดังนี้ 
(1) ต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น มี 3 ระดับ 

(ก) ระดับต้น 
(ข) ระดับกลาง 
(ค) ระดับสูง 

(2) ต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น มี 3 ระดับ 
(ก) ระดับต้น 
(ข) ระดับกลาง 
(ค) ระดับสูง 

(3) ต าแหน่งประเภทวิชาการ มี 4 ระดับ 
(ก) ระดับปฏิบัติการ 
(ข) ระดับช านาญการ 
(ค) ระดับช านาญการพิเศษ 
(ง) ระดับเชี่ยวชาญ 

(4) ต าแหน่งประเภททั่วไป มี 3 ระดับ 
(ก) ระดับปฏิบัติงาน 
(ข) ระดับช านาญงาน 
(ค) ระดับอาวุโส 

3. ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทใด สายงาน
เริ่มต้นระดับใด และต าแหน่งใด ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่งและมาตรฐาน
ของต าแหน่ง ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 ให้จัดเข้าสู่ประเภทต าแหน่งและระดับ
ต าแหน่งตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 เพ่ือประโยชน์ในการแต่งตั้ง การเลื่อนระดับ การย้าย การโอน     
การรับโอน  

  ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว22ลงวันที่ 1 มีนาคม 2559 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี ตามระบบจ าแนกต าแหน่งใหม่ (ระบบ
แท่ง)  ซึ่ง ก.ท.ก าหนดให้จัดแผนอัตราก าลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 -2560 แสดง
ถึงข้อมูลอัตราก าลังของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษาลูกจ้างและพนักงานจ้างทุกประเภท ทั้งที่ตั้งจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างจากงบประมาณของ
ท้องถิ่นนั้น และที่ได้รับจัดสรรเงินเดือน ค่าจ้างจากเงินอุดหนุนของรัฐบาลอันจะเป็น
ประโยชน์ในการวิเคราะห์อัตราก าลังในภาพรวมและแนวโน้มภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลได้อย่างชัดเจน โดยแผนอัตราก าลัง 3 ปี เป็นเครื่องมือส าคัญในการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นเครื่องมือในการ
ตรวจสอบการก าหนดประเภทต าแหน่งระดับต าแหน่ง การใช้ต าแหน่งและการสรรหาให้
เป็นไปอย่างถูกต้อง ซึ่งมีสาระส าคัญสรุปได้  

 1. ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ซึ่งให้นายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
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 2. การด ารงต าแหน่งที่ไม่อยู่ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งในระบบแท่ง (99 สายงาน) 
ตามประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 ลงวันที่  27 พฤศจิกายน 2558 
ก าหนดให้มีมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง 
ตามหลักสมรรถนะ ทักษะความรู้ที่จ าเป็นในสายงาน ทั้งสิ้นจ านวน 99 สายงาน กรณี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีผู้ด ารงต าแหน่งและสายงานที่ไม่ตรงตาม 
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) ด้วย หากบุคคลดังกล่าวมีคุณวุฒิไม่ตรงก็ให้
แต่งตั้งไปด ารงต าแหน่งอื่นที่มีลักษณะงานหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน 
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 61         
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2549    

 3. การค านวณภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809/ว137 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 แจ้ง
แนวทางการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี ตามระบบจ าแนกต าแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) แล้ว
ข้อเท็จจริงปรากฏว่า การค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลในการจัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี (2558 - 2560) ในปีงบประมาณ 2559 มีบัญชีอัตราเงินเดือนซึ่งมีผล
บังคับใช้ 2 บัญชี คือ บัญชี 4 และอัตราเงินเดือนบัญชี 5  

 ดั งนั้น  จึ ง ให้ปรับการค านวณภาระค่า ใช้จ่ ายด้ านการบริหารงานบุคคลในแผน
 อัตราก าลัง 3 ปี ตามระบบจ าแนกต าแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) เพ่ือให้สอดคล้องกับ
 ข้อเท็จจริง ดังนี้  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
                      (1.) ระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559 ให้ใช้อัตราเงินเดือนที 

   จ่ายจริงตามบัญชี 4 เป็นฐานในการค านวณโดยต าแหน่งใดที่ได้รับการเพ่ิม 
              เงินเดือน 1 ขั้น ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ 

           ก. อบต. ด่วน  ที่สุด ที่ มท 0809/ว2683 ลงวนัที่ 15 ธันวาคม 2558 ด้วย 
(2.) ระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2559 – 30 กันยายน 2559 ให้ใช้อัตรา
เงินเดือนตามบัญชี 5 เป็นข้อมูลในการค านวณเป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยยังไม่ต้อง
ค านึงถึงการเลื่อนขั้นเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2559   ดังนั้น ประมาณการภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ได้แก่ผลรวมของ         
ข้อ  1 + ข้อ 2 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
ให้ใช้ข้อมูลอัตราเงินเดือนตามบัญชี 5 เป็นข้อมูลในการค านวณเป็นระยะเวลา 12      
เดือน โดยให้ประมาณการเพ่ิมข้ึนเงินเดือน 1 ขั้น ด้วย ตามแนวทางการค านวณท่ีก าหนด 

  ตาม หนังสือ ที่ มท 0809/ว23 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559  แจ้งแนวทางการ
ด าเนินการตามบทเฉพาะกาลในมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างและระดับต าแหน่งใน
ระบบใหม่ ตามโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งในระบบแท่ง รวมทั้งได้ยกเลิกการ
แบ่งขนาดของเทศบาลจากเทศบาลขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ เป็นประเภทสามัญ 
และประเภทพิเศษ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่  2/2559      

                         เมื่อวันที่  25  กุมภาพันธ์  2559  มีมติแจ้งแนวทางการด าเนินการตามบท 
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 เฉพาะกาลเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหาร
ส่วนต าบล และการก าหนดประเภทเทศบาล  ดังนี้ 
1. เมื่อ อปท. ได้รับความเห็นชอบบัญชีการจัดต าแหน่งและด าเนินการประกาศแผน
อัตราก าลังฉบับปรับปรุงตามหนังสือที่ มท.0809/ว137 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
แล้ว ให้ตรวจสอบโครงสร้างส่วนราชการ ระดับต าแหน่ง และจ านวนอัตราก าลังให้ถูกต้อง
ตามกรอบและเงื่อนไขที่ก าหนดในหนังสือที่ มท. 0809.2/ว136 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 
2558  
2. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและระดับต าแหน่งในระบบใหม่ กรณีเทศบาลซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขขนาดของเทศบาลเป็นประเภทเทศบาล จะมีผลกระทบต่อกรอบระดับ
ต าแหน่งปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จึงให้ตรวจสอบ
รายละเอียดแผนอัตราก าลัง 3 ปี ฉบับปรับปรุงการจัดท าบัญชีอัตราก าลังจากระบบซีเป็น
ระบบแท่ง เมื่อเดือน มกราคม 2559 ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามหนังสือ
ส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว136 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2558 
พร้อมทั้งตรวจสอบภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลประจ าปี พ.ศ.2559 ให้
เทศบาลตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเทศบาลจากขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เป็น
เทศบาลประเภทสามัญ และเทศบาลประเภทพิเศษ ตามบทเฉพาะกาล แห่งประกาศ ก.ท.
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งของเทศบาล พ.ศ.
2558 ข้อ 19  และเมื่อตรวจสอบการเป็นเทศบาลประเภทใดแล้ว ให้รายงาน ก.ท.จ.
พิจารณาเห็นชอบภายในเดือน มีนาคม 2559 เ พ่ือพิจารณา กรณีเทศบาลต าบล        
หนองกราด เป็นเทศบาลขนาดกลางและต าแหน่งปลัดเทศบาลเป็นนักบริหารงานท้องถิ่น 
ระดับกลาง ให้แนบผังโครงสร้างเทศบาลในแผนอัตราก าลังฉบับเดิมในระบบซี ซึ่งระบุระดับ
ต าแหน่งของปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมประมาณการ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลประจ าปี 2559 และปี 2560 และเมื่อ ก.ท.จ 
พิจารณาเห็นชอบแล้ว ก็ให้เทศบาลได้ประกาศก าหนดเป็นเทศบาลประเภทสามัญ ตามมติ 
ก.ท.จ. 

 ล าดับต่อไปกระผมจะขอให้ เลขานุการ นายภูษา  อริยานุวัฒน์ ชี้แจงรายละเอียด
 โครงสร้างตามแผนอัตราก าลัง ดังนี้ 
เลขานุการ    ปัจจุบันแผนอัตราก าลังที่มีอยู่เดิม เทศบาลต าบลหนองกราด ได้ก าหนดส่วนราชการและ     
                         แบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 1 ส านัก 5 กอง และหน่วยตรวจสอบภายใน  ดังนี้ 

1.  ส านักปลัดเทศบาล แบ่งส่วนราชการออกเป็น 2  ฝ่าย  ดังนี้ 
 1.1  ฝ่ายอ านวยการ มีจ านวน 5 งาน คือ 
  -  งานการเจ้าหน้าที่ 
  -  งานทะเบียนราษฎร 
  -  งานแผนและงบประมาณ 
  -  งานนิติการ 
  -  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
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 1.2  ฝ่ายธุรการ มีจ านวน 4 งาน คือ 
  1)  งานธุรการ  
  2)  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  3)  งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง 
  4)  งานประชาสัมพันธ์ 
2.  กองคลัง แบ่งส่วนราชการออกเป็น 1 ฝ่าย ดังนี้ 
 2.1  ฝ่ายบริหารงานคลัง มีจ านวน 9 งาน  คือ 
  -  งานธุรการ 
  -  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
  -  งานผลประโยชน์ 
  -  งานการเงินและบัญชี 
  -  งานพัสดุและทรัพย์สิน 
  -  งานพัฒนารายได ้
  -  งานเร่งรัดรายได ้
  -  งานสถิติการคลัง 
  -  งานนิติกรรมสัญญา 
3.  กองช่าง แบ่งส่วนราชการออกเป็น 1 ฝ่าย  คือ 
 3.1  ฝ่ายการโยธา   มีจ านวน 7  งาน  คือ 
  -  งานธุรการ 

-  งานวิศวกรรม 
   -  งานสถาปัตยกรรม 
     -  งานฝังเมือง 
   -  งานสาธารณูปโภค 
   -  งานสวนสาธารณะ 
   -  งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ 

4.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แบ่งส่วนราชการออกเป็น 1 ฝ่าย ดังนี้ 
 4.1  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีจ านวน 8 งาน คือ 
  -  งานธุรการ 
  -  งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
  -  งานรักษาความสะอาด 
  -  งานเผยแพร่และฝึกอบรม 
  -  งานส่งเสริมสุขภาพ 
  -  งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
  -  งานสัตวแพทย ์
  -  งานศูนย์บริการสาธารณสุข  
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5.  กองการศึกษา แบ่งส่วนราชการออกเป็น 1 ฝ่าย ดังนี้ 
 5.1  ฝ่ายบริหารการศึกษา มีจ านวน 6 งาน คือ 
  -  งานธุรการ 
  -  งานพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
  -  งานบริหารการศึกษา 
  -  งานพัฒนาการศึกษา 
  -  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  -  งานส่งเสริมกีฬา นันทนาการและกิจกรรมเยาวชน  
6.  กองสวัสดิการสังคม แบ่งส่วนราชการออกเป็น 1 ฝ่าย ดังนี้ 
 6.1  ฝ่ายพัฒนาชุมชน มีจ านวน 5 งาน คือ 
  -  งานธุรการ 
  -  งานพัฒนาชุมชน 
  -  งานพัฒนาสังคม 
  -  งานสังคมสงเคราะห์ 
  -  งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม 
7.  หน่วยตรวจสอบภายใน 
  1.ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆด้วยเทคนิคและวิธีการ

ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไปปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสมโดยค านึงถึง
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบรวมทั้ง
วิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ  
2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณการบริหารเงินการบริหารพัสดุและ
ทรัพย์สินรวมทั้งการบริหารงานด้านอื่นๆของส่วนราชการให้เป็นไปตามนโยบายกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบการดูแลรักษาทรัพย์สินและ
การใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัด  
3.ประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานตาม(1)และ(2)เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัดยิ่งขึ้นรวมทั้ง
เสนอแนะเพ่ือป้องปรามมิให้เกิดความเสียหายหรือการทุจริตรั่วไหลเกี่ยวกับการเงินหรือ
ทรัพย์สินต่างๆของทางราชการ 

 4.ติดตามผลการตรวจสอบเสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจเพื่อให้การ
ปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจถูกต้องตามท่ีผู้ตรวจสอบภายในเสนอแนะ 
5.ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในกอง/ฝ่ายในการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับขอบเขตงานแผนงานและผลการตรวจสอบ ข้อจ ากัดและปัญหาต่างๆที่ตรวจพบรวมทั้ง
หารือเพ่ือขอรับความเห็นและข้อเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขร่วมกับ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบของส่วนราชการบรรลุเป้าหมายและ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
6.ในกรณีท่ีหัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบให้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาร่วมปฏิบัติงาน
ตรวจสอบให้เสนอขอบเขตและรายละเอียดของงานคุณสมบัติของผู้รับจ้าง 
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ระยะเวลาการด าเนินการและผลงานที่คาดหวังจากผู้รับจ้างรวมทั้งข้อเสนอโครงการของผู้
รับจ้างให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็น  
และข้อเสนอแนะก่อนเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติให้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญต่อไปกับ
การตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการนอกเหนือจากแผนการ
ตรวจสอบประจ าปี งานตรวจสอบบัญชีทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
รวมอัตราก าลัง พนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
ปีงบประมาณ 2559 – 2560  มีทั้งหมด จ านวน 44 ต าแหน่ง 53 อัตรา  

ประธานฯ       มีท่านใดจะเสนอหรือเพ่ิมเติมในส่วนใดอีกหรือไม่  

ที่ประชุม  - ไม่มี - 

ประธานฯ       หากไม่มีดิฉันขอให้ฝ่ายเลขานุการสรุปภาระค่าใช้จ่ายจากการจัดท าปรับปรุงแผนอัตราก าลัง    
3 ปี  (2558 - 2560)  ในครั้งนี้ต่อไปค่ะ 

เลขานุการ การคิดค านวณในส่วนของค่าใช้จ่ายประโยชน์ตอบแทนอ่ืน หลักการคิดค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือน 
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนและเงินค่าจ้างของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง    
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 35             
(ไม่เกินร้อยละ 40)  โดยมาตรา 35 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542  บัญญัติไว้ดังนี้ “ในการจ่ายด้านเงินเดือน  ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และเงินค่าจ้าง
ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง ที่น ามาจากเงินรายได้ที่ไม่รวมเงิน
อุดหนุนและเงินกู้หรือเงินอ่ืนใดนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งจะก าหนดสูงกว่าร้อย
ละสี่สิบของเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่ได้”   

  เมื่อปรับปรุงแผนอัตราก าลังและจัดคนลงสู่ต าแหน่งแล้ว เทศบาลต าบลหนองกราด จะมีภาระ
ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นจึงต้องมีการน ารายจ่ายจริงที่เกิดขึ้นในปี 2558 ในการนี้งานการเจ้าหน้าที่
ได้ท าการค านวณเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 
มาตรา 35 เพ่ือตรวจสอบว่า ยอดค่าใช้จ่ายตามมาตรา 35 เกินกว่าอัตราที่ก าหนดหรือไม่ 
ปรากฏว่าในปี 2559 เทศบาลต าบลหนองกราดมียอดค่าใช้จ่ายเกินตามมาตรา 35 ก าหนด 
โดยในส่วนของค่าใช้จ่ายประโยชน์ตอบแทนอ่ืนคิดที่ 20 % จะได้ภาระค่าใช้จ่ายคือ 44.60%   
ดังตารางต่อไปนี้ 
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สรุปภาระค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ 2559 และปีงบประมาณ 2560 ได้ดังนี้ 
 

ล าดับที่ รายการ ปี 2559 ปี 2560 หมายเหตุ 
1 ประมาณการรายจ่ายประจ าปี 31,500,000 35,500,000  
2 ร้อยละ 40 ของงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 
12,600,000 14,200,000  

3 ค่าใช้จ่ ายเกี่ ยวกับเงินเดือน  
ค่าจ้างประจ า 

9,956,260 11,493,810  

4 ค่าจา้งพนักงานจ้าง 1,753,760 1,296,000  
5 ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (20%) 2,342,004 2,557,962  
6 รายจ่าย 3+4+5 14,052,024 15,347,772  
7 ร้อยละการใช้จ่ายเงิน หมวด

เงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้าง
พนักงานจ้าง ประโยชน์ตอบ
แ ท น อ่ื น ข อ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ
รายจ่าย 

44.60 43.23  

 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลต าบลหนองกราดเพ่ือไม่ให้เกิน 40% ตาม
มาตรา 35 ก าหนด จึงต้องใช้ค่าใช้จ่ายประโยชน์ตอบแทนอ่ืนที่จ่ายในปี พ.ศ.2558 ที่จ่ายจริง 
มาค านวณค่าใช้จ่ายประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ที่ทางกองคลังได้จัดท ารายละเอียดรายจ่ายบาง
รายการที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการ เทศบาลต าบลหนองกราด อ าเภอด่านขุนทด  
จังหวัดนครราชสีมา  ในปีงบประมาณ 2558 จ าแนกได้ดังต่อไปนี้ 

1. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    เป็นเงิน       47,713   บาท 
2. ค่าเช่าบ้าน      เป็นเงิน     181,800   บาท 
3. เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม    เป็นเงิน     103,693   บาท 
4. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ   เป็นเงิน     387,000   บาท 
5. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ   เป็นเงิน           0   บาท 

                   รวมเป็นเงินในการคิดค่าใช้จ่ายประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามจริง          749,576 บาท 
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เลขานุการ   เมื่อมีการคิดค านวณในส่วนของค่าใช้จ่ายประโยชน์ตอบแทนอ่ืนที่จ่ายจริงแล้วจะสามารถลด
ภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลต าบลหนองกราด  ดังตารางต่อไปนี้  

ตารางจ าแนกภาระค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ปี 2559 ปี 2560 หมายเหตุ 
1 ประมาณการรายจ่ายประจ าปี 31,500,000 35,500,000  
2 ร้อยละ 40 ของงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 
12,600,000 14,200,000  

3 ค่าใช้จ่ ายเกี่ ยวกับเงินเดือน  
ค่าจ้างประจ า 

9,956,260 11,493,810  

4 ค่าจ้างพนักงานจ้าง 1,753,760 1,296,000  
5 ป ร ะ โ ย ช น์ ต อ บ แ ท น อ่ื น 

(ประมาณการ ปี 58) 
   749,576    749,576  

6 รายจ่าย 3+4+5 12,459,596 13,539,386  
7 ร้อยละการใช้จ่ายเงิน หมวด

เงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้าง
พนักงานจ้าง ประโยชน์ตอบ
แ ท น อ่ื น ข อ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ
รายจ่าย 

       39.55         39.42  

 

 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตั้งไว้ จ านวน 
31,500,000.-บาท ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน จ านวน 11,710,020. -บาท  
ค่าใช้จ่ายประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  จ านวน  749,576.-บาท  รวมค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น จ านวน 
12,459,596.-บาท  คิดเป็นร้อยละ  39.55   
ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  มีแผนการปรับลดภาระค่าใช้จ่าย  ดังนี้ ปรับพนักงาน
จ้างตามภารกิจ จ านวน  6  ต าแหน่ง  12  อัตรา  เป็นเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน  6  
ต าแหน่ง  12  อัตรา  โดยประมาณการรายจ่ายตามเทศบัญญัติฯ  จ านวน  35,500,000.-
บาท  ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน จ านวน  12,789,810.-บาท  ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  
จ านวน 749,576.- บาท  รวมค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น  จ านวน  13,539,386.- บาท คิดเป็น
ร้อยละ 39.42  
 

ประธานฯ มีท่านใดที่จะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม  
ที่ประชุม ไม่มี  และมีมติเห็นชอบในการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี ( 2558 - 2560)           
                     เห็นเป็นเอกฉันท์ 
 

ประธาน ฯ    มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม 
ที่ประชุม ไม่มี 
       

ปิดการประชุมเวลา 15.30 น. 
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        (ลงชื่อ) 

       ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม   
(นางณัฐฐวี   ร่วมกูล) 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 
 

     (ลงชื่อ)                             ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
       (นายภูษา  อริยานุวัฒน์) 
       หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ 

 
  

                                              
     (ลงชื่อ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
               (นายอนุชิต  ครุฑขุนทด) 

                หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
                  
 

     
   พันจ่าเอก    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    (สมหวัง  แผงฤทธิ์) 
               ปลัดเทศบาลต าบลหนองกราด 

 
 

    (ลงชื่อ)    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
  (นางกาญจนา   นันทพูนพิพัฒน์) 
  นายกเทศมนตรีต าบลหนองกราด 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



(ส าเนา) 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3 ปี (2558 - 2560) 
วันที่   15  สิงหาคม   2557  เวลา  14.00 น. 

ณ  ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลหนองกราด 
.............................. 

ผู้มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. นางกาญจนา   นันทพูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการ  กาญจนา   นันทพูนพิพัฒน์ 
2. พันจ่าเอกสมหวัง   แผงฤทธิ์  กรรมการ  สมหวัง   แผงฤทธิ์ 
3. นางประภาพร ธัมมะทัตตะโยธิน กรรมการ  ประภาพร ธัมมะทัตตะโยธิน 
4. นางรักษณาพา   รอสูงเนิน กรรมการ  รักษณาพา   รอสูงเนิน 
5. นายวีรภัทร   ศิลาเลิศ กรรมการ  วีรภัทร   ศิลาเลิศ 
6. นายอนุชิต  ครุฑขุนทด กรรมการ  อนุชิต  ครุฑขุนทด 
7 พันจ่าเอกเสถียร  สร้อยอุดม กรรมการ  เสถียร   สร้อยอุดม 
7. นายภูษา  อริยานุวัฒน์ กรรมการ/เลขานุการ  ภูษา  อริยานุวัฒน์ 
8. นางณัฐฐวี   ร่วมกูล ผู้ช่วยเลขานุการ   ณัฐฐวี   ร่วมกูล 

 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
 

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นางกาญจนา   นันทพูนพิพัฒน์  ประธานกรรมการจัดท าแผน
อัตราก าลังพนักงานเทศบาล 3 ปี (2558 - 2560) เปิดการประชุม      
 

ระเบียบวาระท่ี 1      เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ประธานฯ              - ไม่มี -                              
ระเบียบวาระท่ี 2      รับรองรายงานการประชุม 
ประธานฯ            –ไม่มี-            
ระเบียบวาระท่ี 3      เรื่อง การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  (รอบปีงบประมาณ 2558-2560) 
ประธานฯ       ตามหนังสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 55 ลงวันที่ 27  
                           มิถุนายน 2557  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  
                          (รอบปีงบประมาณ 2558 – 2560)  ได้แจ้งแนวทางการจัดท าแผนอัตราก าลัง 
                          3 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเสนอ ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
                          โดยต้องประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557  ขอให้เลขานุการ 
                          ชี้แจงต่อที่ประชุม เชิญค่ะ 
เลขานุการฯ      กระผมขอชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้ 
      แผนอัตราก าลัง 3 ปี (2558 – 2560)   มีกรอบอัตราก าลัง ดังนี้ 

     1. ส านักปลัดเทศบาล มี 15 ต าแหน่ง 24 อัตรา  
     2. กองคลัง มี 7 ต าแหน่ง  7 อัตรา 
     3. กองช่าง มี 7 ต าแหน่ง 8 อัตรา 
     4 .กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มี 7 ต าแหน่ง 11 อัตรา   
     5. กองการศึกษา มี 8 ต าแหน่ง 10 อัตรา 
     6. กองสวัสดิการสังคม 4 ต าแหน่ง  5 อัตรา  



    -2- 
รวมอัตราก าลัง พนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
ปีงบประมาณ 2558 มีทั้งหมด จ านวน 48 ต าแหน่ง 65 อัตรา  
ตั้งงบประมาณรายจ่ายปี 2558 จ านวน 35,500,000.-บาท  คิดเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น 
จ านวน 14,079,516 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.66 
ในปีงบประมาณ 2559 ต าแหน่งที่ยุบเลิก มีดังนี้ 
ส านักปลัดเทศบาล 
พนักงานเทศบาลสามัญ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5 จ านวน 1 อัตรา 
พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง พนักงานดับเพลิง จ านวน 1 อัตรา 
กองคลัง 
พนักงานเทศบาลสามัญ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4/5 จ านวน 1 อัตรา 
กองสวัสดิการสังคม  
พนักงานเทศบาลสามัญ ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 6ว จ านวน 1 อัตรา 
สรุป อัตราก าลังพนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 46 ต าแหน่ง  61 อัตรา ตั้งงบประมาณรายจ่ายปี 2559 
จ านวน 37,275,000.-บาท คิดเป็นภาระค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น 14,588,772.-บาท คิดเป็น
ร้อยละ 39.14 
ในปีงบประมาณ 2560 มีอัตราก าลัง พนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  จ านวน 46 ต าแหน่ง 61 อัตรา  ตั้งงบประมาณรายจ่ายปี 
2560 จ านวน 39,138,750.-บาท คิดเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น 14,729,616.-บาท คิด
เป็นร้อยละ 37.63   

ประธานฯ มีท่านใดที่จะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม  
ที่ประชุม ไม่มี  และมีมติเห็นชอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี ( 2558 – 2560) เป็นเอกฉันท์ 
ประธาน ฯ    มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม 
ที่ประชุม ไม่มี 
ปิดการประชุมเวลา 15.30 น. 
      

ณัฐฐวี      ร่วมกูล    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
(นางณัฐฐวี  ร่วมกูล) 
      บุคลากร  

                                           
         อนุชิต  ครุฑขุนทด     ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม  

(นายอนุชิต  ครุฑขุนทด) 
หัวหน้าฝ่ายธุรการ  รักษาราชการแทน 

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
                  

   ส าเนาถูกต้อง 
 

       พันจ่าเอก 
 (สมหวัง  แผงฤทธิ์) 

                                              ปลัดเทศบาลต าบลหนองกราด   



(ส าเนา) 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังพนักงานเทศบาล 3 ปี (2555-2557) 
ในวันที่   25  กรกฎาคม   พ.ศ.2554  เวลา  10.00 น. 

ณ  ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลหนองกราด 
.............................. 

 
ผู้มาประชุม 

 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. นายพงษ์ศักดิ์  เพียกขุนทด ประธานกรรมการ  พงษ์ศักดิ์  เพียกขุนทด 
2. พ.จ.อ.สมหวัง   แผงฤทธิ์ กรรมการ  สมหวัง   แผงฤทธิ์ 
3. นางประภาพร ธัมมะทัตตะโยธิน กรรมการ  ประภาพร ธัมมะทัตตะโยธิน 
4. นางรักษณาพา   รอสูงเนิน กรรมการ  รักษณาพา   รอสูงเนิน 
5. นายวีรภัทร   ศิลาเลิศ กรรมการ  วีรภัทร   ศิลาเลิศ 
6. นายอนุชิต  ครุฑขุนทด กรรมการ  อนุชิต  ครุฑขุนทด 
7. นายภูษา  อริยานุวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ  ภูษา  อริยานุวัฒน์ 

 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
    เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายพงษ์ศักดิ์ เพียกขุนทด  ประธานคณะกรรมการจัดท าแผน
อัตราก าลังพนักงานเทศบาล 3 ปี (2555-2557) เปิดการประชุม      
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานฯ             .....-ไม่มี-............................................................................................... .................... 
      ............................................................................................................................. ....  
ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานฯ             ......-ไม่มี-.................................................................................................................. 
                         ................................................................................................................................. 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องการวิเคราะห์ปริมาณงานเพ่ือจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานเทศบาล 3 ปี     
                        (2555-2557) 
ประธานฯ            ได้รับแจ้งจากอ าเภอด่านขุนทดตามหนังสือ ที่ นม ๐๐๓๗.๑๖/๗๖๓  ลงวันที่ ๑๒    
                        พฤษภาคม  ๒๕๕๔  ให้เทศบาลต าบลหนองกราดจัดท ากรอบอัตราก าลัง 
                        พนักงานเทศบาล 3 ปี และให้รายงานให้ทราบภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2554  
                        จัดท าจ านวน ๑๐ ชุด เพื่อที่จะรายงานให้จังหวัดตรวจสอบและประกาศใช้แผน 
                        อัตราก าลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ2555-2557) ภายในวันที่ 1 ตุลาคม  
                        2554 ผมจึงขอให้ปลัดเทศบาล  และหัวหน้ากองเสนอความต้องการเลยครับ 
ปลัดเทศบาล         กระผมก็ขอให้แต่ละกองเสนอปริมาณงานและความต้องการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
                         โดยไม่ให้เกิน  40  เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณก็ให้เสนอเข้าแผนไว้ก่อน 
หัวหน้าส านักปลัด   กระผมขอยุบเลิกต าแหน่งเจ้าบันทึกข้อมูล  1-3/4  จ านวน  1  อัตรา  ต าแหน่ง 
          เจ้าหน้าที่ธุรการ  1-3/4  จ านวน  1  อัตรา  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่ป้องกันและ  
                         บรรเทาสาธารณภัย  1-3/4  จ านวน  1  อัตรา  เจ้าหน้าที่ทะเบียน  1-3/4   
 
        - ๒ - 



 
                              จ านวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 3-5/6ว จ านวน 1                      
อัตรา  และขอเพ่ิมต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  ระดับ 6 (นักบริหารงาน                     ทั่ ว ไ ป  6 ) 
จ านวน 1  อัตรา และต าแหน่ง  นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 3-5/6ว 
                              จ านวน  1  อัตรา 
นางประภาพร ส าหรับกองคลังดิฉันขอยุบต าแหน่ง  ดังนี้  1. ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  

1-3/4  จ านวน  1  อัตรา  2. ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  1 -3/4  จ านวน  
1  อัตรา  ส่วนต าแหน่งอื่นคงเดิม 

หัวหน้ากองช่าง     ผมขอยุบเลิกต าแหน่ง  ช่างโยธา  1-3/4  จ านวน  1  อัตรา   
หัวหน้ากองช่างรักษาการ  ในส่วนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมผมขอยุบเลิกต าแหน่ง   
หัวหน้ากองสาธารณสุขฯ  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  2-4/5  จ านวน  1  อัตรา  และขอเพ่ิม 
                               ต าแหน่ง  นักวิชาการเกษตร  3-5/6ว  จ านวน  1  อัตรา  ตามนโยบายของ 
                               ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 
ประธานฯ            มีท่านใดที่จะเสนอเพ่ิมต าแหน่งหรือยุบเลิกต าแหน่งอ่ืนอีกหรือไม่   ถ้าไม่มี 
             ผมขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม            ไม่มี  และมีมติเห็นชอบแผนอัตราก าลัง  3  ปี (2555-2557) เป็นเอกฉันท์ 
ปิดการประชุม  เวลา  12.00  น. 
 
      
 

          ภูษา  อริยานุวัฒน์          ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
        (นายภูษา  อริยานุวัฒน์) 

       บุคลากร 
  
 

                                               พ.จ.อ.  สมหวัง    แผงฤทธิ์      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
   (สมหวัง   แผงฤทธิ์) 

   ปลัดเทศบาลต าบลหนองกราด 
 
 

                                                     ส าเนาถูกต้อง 
 

พ.จ.อ. 
                                                 (สมหวัง  แผงฤทธิ์) 
                                          ปลัดเทศบาลต าบลหนองกราด     

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


