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รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2563)  
ครั้งที่ 1 / 2560 

วันที่  4 สิงหาคม  2560 เวลา  13.30 น. 
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลนาจะหลวย ช้ัน 2 ส านักงานเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

........................................................... 
ผู้มาประชุม 

    
1. นายสิงห์หา  เวียงค า นายกเทศมนตรีต าบลนาจะหลวย ประธานกรรมการ 
2. นายศักดิ์ศรี  ประครองพันธ์ ปลัดเทศบาลต าบลนาจะหลวย กรรมการ 
3. นางอุษา  จ าปาวัลย์ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล กรรมการ 
4. นางนันทวรรณ  โวหาร ผู้อ านวยการกองคลังา กรรมการ 
5. นายวิทยา  เขียวอ่อน นักสันทนาการช านาญการ รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
 
กรรมการ 

6. นางนริศรา  แสไพศาล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายชาญชัย  วงศ์ไชยา ผู้อ านวยการกองช่าง กรรมการ 
 
เริ่มประชุม เวลา  13.45 น. โดยนายสิงห์หา  เวียงค า นายกเทศมนตรีต าบลนาจะหลวย เป็นประธาน

การประชุม และกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มอบหมาย ให้ นายชาญชัย  วงศ์ไชยา ผู้อ านวยการกองช่าง 

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอ าเภอนาจะหลวย     
จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวันนี้ได้ 

 และมอบหมายให้ นายศักดิ์ศรี  ประครองพันธ์ ปลัดเทศบาลต าบลนาจะหลวย     
ท าหน้าที่ประธานการประชุมในระเบียบวาระต่อไป เนื่องจากมีภารกิจ 

 

ที่ประชุม - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

- ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก 
 

ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
ประธาน   3.1 ค าสั่งเทศบาลต าบลนาจะหลวย ที่ 241/2560 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม   

2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  (ปีงบประมาณ 
2561 – 2563) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย ประกอบด้วย 

1. นายกเทศมนตรีต าบลนาจะหลวย         ประธานกรรมการ 
/2. ปลัดเทศบาล ... 
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2. ปลัดเทศบาลต าบลนาจะหลวย    กรรมการ 
3. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล   กรรมการ 
4. ผู้อ านวยการกองช่าง    กรรมการ 
5. ผู้อ านวยการกองคลัง    กรรมการ 
6. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
7. ผู้อ านวยการกองการศึกษา   กรรมการ 
8. นักทรัพยากรบุคคล    กรรมการและเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการ ฯ มีหน้าที่จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 
2561 – 2563) จัดท าแผนอัตราก าลัง โดยค านึงถึงภารกิจ อ านาจหน้าที่ ตาม
กฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาล ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความ
ยากและคุณภาพของงานและปริมาณงานของส่วนราชการต่าง ๆ ในเทศบาล ตลอด
ทั้งภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลและของรัฐในหมวดเงินอุดหนุนที่จะต้องจ่ายในด้าน
บุคลากรและการจัดสรรเงินงบประมาณของเทศบาล  โดยก าหนดเป็นแผน
อัตราก าลังของเทศบาล ในระยะเวลา 3 ปี 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 เรื่องขอความเห็นชอบจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 
2563)   

ประธาน ด้วยแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60) ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2560 ฉบับลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย    
ครบก าหนดใช้บังคับในวันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งเทศบาลต าบลนาจะหลวย   
โดยคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2563) 
จะต้องด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561-2563 
ให้แล้วเสร็จก่อนแผนอัตราก าลัง 3 ปี ฉบับเดิมจะครบก าหนด ดังนั้นเพ่ือให้การ
ปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล สังกัดเทศบาลต าบลนาจะหลวย เป็นไปอย่าง   
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  จึงขอให้คณะกรรมการ ฯ ร่วมพิจารณาแผน
อัตราก าลั ง ๓ ปี  (พ.ศ. ๒๕60–๒๕63)  ให้แล้ว เสร็จ เ พ่ือรายงาน ก.ท.จ.
อุบลราชธานี ภายใน 10 สิงหาคม ๒๕60 เพ่ือคณะอนุกรรมการฯ จะได้ตรวจสอบ
และน าเสนอ ก.ท.จ.อุบลราชธานี ให้ความเห็นชอบต่อไป ทั้งนี้ให้ยึดหลักการตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่  ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ 
หมวด ๒ การก าหนดจ านวนต าแหน่งและอัตราก าลัง ให้คณะกรรมการจัดท าแผน
อัตราก าลังของเทศบาล จัดท าแผนอัตราก าลังโดยให้ค านึงถึงภารกิจ อ านาจหน้าที่
ตามกฎหมายว่าก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาล ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและ
คุณภาพของงาน และปริมาณงานของส่วนราชการต่างๆ ในเทศบาล ตลอดทั้งภาระ 

/ค่าใช้จ่าย ... 
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ค่าใช้จ่ายของเทศบาลและของรัฐในหมวดเงินอุดหนุนที่จะต้องจ่ายให้ด้านบุคคลและ
การจัดสรรเงินงบประมาณของเทศบาล โดยก าหนดเป็นแผนอัตราก าลังของเทศบาล 
ในระยะเวลา ๓ ปี 

 ข้อกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (รวมแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.

2552) 
 คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศหลักเกณฑ์   
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 
2545  
  ข้อ 14 การก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาลในส่วนราชการว่าจะมี
ต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด โดยให้เทศบาลจัดท าเป็น
แผนอัตราก าลังของเทศบาลเพื่อเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่ง
พนักงานเทศบาล โดยเสนอให้ ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดท าแผน
อัตราก าลังของเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ให้เทศบาลค านึงถึงภารกิจ อ านาจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงานและ
ปริมาณงานตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลและของรัฐในหมวดเงินอุดหนุนที่
จะต้องจ่ายในด้านบุคคล 

   ข้อ 15 การก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาลต าแหน่งใดเป็น  
 ต าแหน่งระดับใดให้ประเมินความยากและคุณภาพของงานในต าแหน่งนั้นแล้ว
เปรียบเทียบกับบรรทัดฐานในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.ท. จดัท า ไว้ตาม
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่งการปรับต าแหน่ง
เทียบกับบรรทัดฐานในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งให้จัดต าแหน่งที่มีลักษณะงานอย่าง
เดียวกันเข้าประเภทและสายงานเดียวกันและจัดต าแหน่งในสายงานเดียวกันที่มี
ความยากและคุณภาพของงานอยู่ในระดับเดียวกันโดยประมาณเข้ากลุ่มต าแหน่ง
เดียวกันและระดับเดียวกัน 

ข้อ 17 ให้คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังของเทศบาลจัดท าแผน
อัตราก าลัง โดยให้ค านึงถึงภารกิจ อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วย
เทศบาล ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของ งานและปริมาณงาน
ของส่วนราชการต่างๆ ในเทศบาล ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลและของรัฐใน
หมวดเงินอุดหนุนที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคลและการจัดสรรเงินงบประมาณของ
เทศบาล โดยก าหนดเป็นแผนอัตราก าลังของเทศบาล ในระยะเวลา 3 ปี และแผน
อัตราก าลังดังกล่าวอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังนี้ 

(1) บทศึกษาวิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจความรับผิดชอบ 
ของเทศบาลในช่วงระยะเวลา 3  ปี 

(2) บทศึกษาวิเคราะห์ความต้องการก าลังคนทั้งหมดของเทศบาล 
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ว่าต้องการก าลังคนประเภทใด ระดับใด  จ านวนเท่าใด      
จึงจะสามารถปฏิบัติงาน ตามภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 

/ได้อย่าง... 
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ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (3) บทศึกษาวิเคราะห์ประเมินความต้องการก าลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบันและ
ก าลังคนที่ขาดอยู่และต้องการเพ่ิมขึ้นอัตราความต้องการก าลังคนเพ่ิมขึ้น เนื่องจาก
การขยายงานหรือได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น  อัตราการสูญเสียก าลังคนในแต่ละปี 

   (4) บทศึกษาวิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน เป็นการ
วางแผนเพ่ือให้มีการใช้ก าลังคนที่มีอยู่ในเทศบาลให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยส ารวจ
และประเมินความรู้ความสามารถของก าลังคนที่มีอยู่ การพัฒนาหรือฝึ กอบรม
ก าลังคนที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและ ใช้ก าลังคนที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถของแต่ละคน 

  (5) การจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ การก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ การแบ่งงานภายในส่วนราชการการก าหนด
ต าแหน่งและระดับต าแหน่งต่างๆ โดยมีเกณฑ์เบื้องต้นเป็นกรรมการ ดังนี้ 

   ก โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ เทศบาลใดจะจัด
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใดบ้าง ให้เป็นไปตามกรอบของหลักเกณฑ์การก าหนด
ขนาดของเทศบาล 

   ข  การก าหนดต าแหน่งและระดับต าแหน่งเทศบาลใดจะมี
ต าแหน่งใด  อยู่ในส่วนราชการใด มีระดับต าแหน่งใดให้เป็นไปตามแผนอัตราก าลัง 3 
ปี ที่เทศบาลจัดท าขึ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 

  (6) การก าหนดต าแหน่งเพ่ิมใหม ่
   ก  เกณฑ์เบื้องต้นส าหรับการก าหนดจ านวนต าแหน่ง

เพ่ิมข้ึนใหม่ ให้เทศบาลค านึงถึงอ านาจหน้าที่ปริมาณงานของต าแหน่งนั้นๆด้วย 
   ข การก าหนดต าแหน่งเพ่ิมขึ้นใหม่ให้เทศบาลขอก าหนด

เท่าที่จ าเป็นจริงๆโดยจะต้องจัดสรรงบประมาณตั้งเป็นอัตราเงินเดือนส าหรับ
ต าแหน่งที่เพ่ิมข้ึนใหม่ด้วย 

   ค ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเป็นผู้พิจารณาให้
ความเห็นชอบการก าหนดต าแหน่งเพ่ิมข้ึนใหม่เว้นแต่กรณีการก าหนดต าแหน่งในสาย
งานใหม่ที่ยังไม่ได้จัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งของต าแหน่งสายงานนั้น ให้
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล เสนอให้คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
พิจารณาให้ความเห็นชอบและจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งก่อน 

ง  กา รขออนุ มั ติ ก าหนดต า แหน่ ง ใหม่  นอกจาก          
จะพิจารณาเหตุผลด้านปริมาณงานและคุณภาพของงานแล้วให้ค านึงถึงจ านวน
ลูกจ้างทั้งประจ าและชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในงานนั้นด้วย ทั้งนี้ เพ่ือมิให้เกิดปัญหาคน
ล้นงาน และเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้านบุคคลของเทศบาลและของรัฐ
ในหมวดเงินอุดหนุนด้วย 

จ การขออนุมัติก าหนดต าแหน่งใหม่ให้พิจารณาถึง
ความส าคัญ  ความเหมาะสมและความถูกต้องของกรอบต าแหน่งในงานนั้นด้วย  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรจะให้ต าแหน่งในงานนั้นสามารถรองรับความก้าวหน้าของ
บุคลากรในงานนั้นได ้

 
/ฉ ก่อนที่เทศบาล... 
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ฉ ก่อนที่เทศบาลจะขออนุมัติก าหนดต าแหน่งขึ้นใหม่  
ให้เทศบาลพิจารณาด าเนินการกับต าแหน่งที่ว่างและมีความจ าเป็นน้อยเสียก่อน  
โดยการตัดโอนหรือปรับปรุงและตัดโอน(เกลี่ยต าแหน่ง)ไปไว้ในงานที่มีความส าคัญ
และจ าเป็นเร่งด่วนมากกว่า 

   ช การก าหนดต าแหน่งใหม่ คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลต้องท าการวิเคราะห์ต าแหน่งและจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลเพ่ือประกอบการ
พิจารณา ดังนั้น จึงขอให้เทศบาลได้ให้ความส าคัญกับการเสนอข้อมูล  โดยกรอก
เอกสารตามแบบให้ถูกต้อง กล่าวคือ จะต้องเป็นข้อมูลที่ตรวจสอบจาก เจ้าหน้าที่
ส านักงาน ก.ท.จ.และเอกสารต้องครบถ้วนกล่าวคือจะต้องรายงานข้อมูลตามแบบ   
1 – 5 อย่างครบถ้วน  รายละเอียดตามแบบแนบท้าย 

(7) กรณีเทศบาลมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี
ในระหว่างที่ยังไม่ครบก าหนดระยะเวลาของแผนให้ท าได้  โดยความเห็นชอบของ 
ก.ท.จ. 

  ข้อ 18 เมื่อ ก.ท.จ.พิจารณาให้ความเห็นชอบให้มีต าแหน่งพนักงาน 
เทศบาลต าแหน่งใด ระดับใด ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ตาม 

ข้อ 19 แล้วให้เทศบาลพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณเพ่ิมในแต่ละปี
ส าหรับตั้งเป็นอัตราเงินเดือนของต าแหน่งดังกล่าวให้สอดคล้องกัน 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่งถ้าใช้งบประมาณในหมวดเงินอุดหนุนให้ 
เทศบาลรายงาน ก.ท.จ. เพ่ือจะได้รายงาน ก.ท. เพ่ือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประสานกับส านักงบประมาณในการจัดสรรเงินงบประมาณในแต่ละปี ส าหรับตั้งเป็น
อัตราเงินเดือนของต าแหน่งดังกล่าวให้สอดคล้องกัน และเมื่อได้รับจัดสรร
งบประมาณส าหรับอัตราเงินเดือนของต าแหน่งดังกล่าวแล้วให้หน่วยงานที่ได้รับการ
จัดสรรอัตราเงินเดือนของต าแหน่งจากส านักงบประมาณ เป็นผู้พิจารณาจัดสรรอัตรา
เงินเดือนของต าแหน่งตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ท. ก าหนด 
 หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ด่วนมาก ที่ มท 0809.2/ว 53       
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ 2561 – 2563  ซึ่งมีการซักซ้อมขั้นตอนการจัดท าแผนอัตราก าลัง   
๓ ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้  

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  ประกอบด้วย  
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นประธานกรรมการ 
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นกรรมการ 
หัวหน้าส่วนราชการ     เป็นกรรมการ 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายหนึ่งคน  

เป็นกรรมการและเลขานุการ  
๒. บทวิเคราะห์อ านาจหน้าที่และก าหนดภารกิจตามยุทธศาสตร์การ

พัฒนา แผนพัฒนาในช่วงระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
/3. วิเคราะห์ ... 
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๓. วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน  โอกาส และภัยคุกคาม รวมถึงแนวทางใน
การเข้าไปแก้ไขปัญหาหรือด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับหลักการ 
SWOT เพ่ือให้การด าเนินการเกิดประโยชน์สูงสุดและอยู่ภายใต้อ านาจหน้าที่
ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือที่เก่ียวข้อง 

๔. วิเคราะห์ว่าในการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจที่ก าหนดใน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและกฏหมายที่ เกี่ยวข้อง จะต้องก าหนดต าแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในต าแหน่งใด และจ านวนเท่าใด จึงจะท าให้การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบนั้นเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

๕. ให้มีการเก็บสถิติปริมาณงานที่ เกิดขึ้นของแต่ละส่วนราชการ                   
โดยอ้างอิงข้อมูลจากผลการด าเนินการประจ าปี  ให้ด าเนินการรวบรวมปริมาณ
งานที่เกิดขึ้นกับเวลาที่ใช้ไปทั้งหมด เปรียบเทียบกับเวลาที่บุคคลนั้นจะต้องใช้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ ใน ๑ ปี  กล่าวคือ ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง มีเวลาปฏิบัติราชการคิดเป็น ๘๒,๘๐๐  นาทีต่อ
ปีเทียบกับเวลาทั้งหมดที่ต้องปฏิบัติงานนั้นให้ส าเร็จกรณีมีเศษเกินกึ่งหนึ่งให้ปัด
ขึ้นเป็นจ านวนเต็มได้  

๖. เปรียบเทียบอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม/ขนาดเดียวกันว่ามีจ านวนใกล้เคียงหรือแตกต่างกัน
ประการใด  

๗. ให้มีการส ารวจและประเมินความรู้ ความสามารถของก าลังคนที่มีอยู่
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาบุคลากรหรือฝึกอบรมก าลังคนให้เหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอันเป็น
เพ่ิมประสิทธิภาพ เพื่อให้การใช้อัตราก าลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างเกิดประโยชน์สูงสุด 

๘. กรณีพนักงานจ้างตามภารกิจที่เป็นต าแหน่งว่างในแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
และมีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเช่นเดียวกับข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ให้ปรับปรุงชื่อต าแหน่งให้สอดคล้องกับสายงานของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง ตามประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ด้วย  

  9. ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานจ้าง
ที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลให้ก าหนดต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความต้องการ 

/อัตราก าลัง... 
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อัตราก าลังไว้ในแผนอัตราก าลัง ๓ ปี เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการขอรับจัดสรร
อัตราก าลังจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ทั้งนี้  ให้หมายเหตุในรายการว่า 
“การสรรหาต าแหน่งดังกล่าวให้กระท าได้ก็ต่อเมื่อได้รับแจ้งอนุมัติจัดสรร
อัตราก าลังจากรมส่งเสริมกาปรกครองท้องถิ่นแล้ว” 

  10. กรณีต าแหน่งพนักงานจ้างในแผนอัตราก าลัง ๓ ปี เป็นต าแหน่งว่าง
และได้ปรับปรุงชื่อต าแหน่งสอดคล้องกับสายงานของข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นแล้ว ให้ประมาณการภาระค่าใช้จ่ายโดยใช้ฐานอัตราเงินเดือนตาม
คุณวุฒิที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้ง  

  11. ข้าราชการถ่ายโอน ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและพนักงานจ้างที่ได้รับจัดสรรเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง ให้ระบุข้อมูลในแผน
อัตราก าลังให้ครบถ้วน แต่ไม่ต้องน ารายจ่ายนั้นมาค านวณเป็นภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคล ตามมาตรา ๓๕  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าเงินรายได้
มาจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้างเกินกว่าอัตราที่ได้รับจัดสรร ให้น าเงินส่วนที่จ่ายเกิน
นั้นมาค านวณเป็นภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล  

  12.ให้ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ในอัตราร้อยละ ๒๐ ของยอด
รวมเงินเดือนค่าจ้างในแต่ละปี  

  13. ฐานค านวณงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ใช้
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐  เพ่ิมขึ้น
อีกร้อยละ ๕ เป็นฐานการค านวณ ส าหรับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒ 
และ ๒๕๖๓  ให้บวกเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ ๕ เพ่ือเป็นฐานการค านวณภาระค่าใช้จ่าย 
ตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒  

  14. ในห้วงการบังคับใช้แผนอัตราก าลัง ๓ ปี นั้น ต าแหน่งว่างในสายงาน   
ผู้ปฏิบัติและสายงานผู้บริหาร ให้ถือปฏิบัติตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๖๐ ฉบับลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด  
ส าหรับต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ (ประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ) และ
พนักงานจ้างที่ว่าง หากไม่ด าเนินการสรรหาภายใน ๑ ปี ขอให้ ก.จ.จ. , ก.ท.จ.  
ก.อบต. จังหวัด  ตรวจสอบก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งให้เหมาะสม   
โดยพิจารณายุบเลิกหรือเกลี่ยต าแหน่ง  
ข้อพิจารณา 

ตามที่งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล ได้ให้ทุกส่วนราชการท าการ
วิเคราะห์ปริมาณงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือประเมินความต้องการ
ก าลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบันและก าลังคนที่ต้องการเพ่ิมหรือยุบเลิก ตลอดจนเพ่ือ
วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งต่าง ๆ แล้วนั้น  

เนื่องจากการด าเนินการขอก าหนดต าแหน่งขึ้นใหม่ ต้องมีการวิเคราะห์
ปริมาณงาน คุณภาพงาน และเอกสารประกอบ ตลอดจนต้องผ่านการพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการแผนอัตราก าลัง 3 ปี  

/(ปีงบประมาณ … 
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(ปีงบประมาณ 2561 – 2563) เพ่ือพิจารณาเป็นการเฉพาะ ซึ่งหากท าพร้อม
ไปในคราวนี้  อาจส่งผลให้การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
(ปีงบประมาณ 2561 – 2563) ไม่แล้วเสร็จภายใน 1 ตุลาคม 2560 ได ้ 
 เห็นควร ก าหนดต าแหน่งและอัตราก าลัง ตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี     

(พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60) ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 ฉบับลงวันที่ 
9 พฤษภาคม 2560 หากส่วนราชการใดมีความจ าเป็นและประสงค์ที่จะก าหนด
ต าแหน่งเพ่ิมขึ้นใหม่ หรือยุบเลิกต าแหน่งใด ๆ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับ
ภารกิจของส่วนราชการนั้น ๆ ขอให้จัดเตรียมเอกสารเพ่ือปรับปรุงแผน
อัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563) หลังจากได้ประกาศใช้ 
แผน ฯ ฉบับ 1 ต.ค. 2560 ไปแล้ว 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

4.1.1 เรื่องขอความเห็นชอบปรับปรุงชื่อต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ    
ที่เป็นต าแหน่งว่างและมีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเช่นเดียวกับพนักงาน
เทศบาล ให้สอดคล้องกับสายงานของพนักงานเทศบาล ในระบบแท่ง  

ประธาน    ให้เลขานุการน าเสนอท่ีประชุม 
เลขานุการ    ด้วย สัญญาจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป       

ทุกต าแหน่งทุกอัตรา จะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน  
    ดังนั้น เพ่ือให้การก าหนดชื่อต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจที่เป็นต าแหน่ง

ว่างในแผนอัตราก าลัง 3 ปี และมีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเช่นเดียวกับ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับสายงานของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง ตามประกาศ ก.จ. ,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
 คู่มือการจัดท าหรือการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 
2563) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แนบท้ายหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. 
และก.อบต. ด่วนมาก ที่ มท 0809.2/ว 53 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง 
การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563) 

    ข้อ 5 การก าหนดต าแหน่งในแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
     3.4) กรณีพนักงานจ้างตามภารกิจที่เป็นต าแหน่งว่างในแผน

อัตราก าลัง 3 ปี และมีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเช่นเดียวกับข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ปรับปรุงชื่อต าแหน่งให้สอดคล้องกับสายงานของ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง ตามประกาศ ก.จ. ,ก.ท. และ 
ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558  ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 
2558 ด้วย 

 
/ข้อพิจารณา ... 
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ข้อพิจารณา 
  เพ่ือให้การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2563) 
และการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างในรอบถัดไป เป็นไปตามกฎหมาย /ระเบียบ/
หลักเกณฑ์/หนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง  
  เห็นควร ปรับปรุงชื่อต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่เป็นต าแหน่งว่าง
และมีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเช่นเดียวกับพนักงานเทศบาล ให้สอดคล้อง
กับสายงานของพนักงานเทศบาล ในระบบแท่ง ตามประกาศ ก.จ. ,ก.ท. และ    
ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558  ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 
2558 จ านวนทั้งสิ้น 7 ต าแหน่ง ดังนี้ 

     1.  สังกัด ส านักปลัดเทศบาล จ านวน 3 ต าแหน่ง คือ 
       1.1 ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ปรับปรุงเป็น                 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
      1.2 ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียน ปรับปรุงเป็น           

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน 
  1.3 ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงเป็น     
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 

     2.  สังกัด กองคลัง จ านวน 1 ต าแหน่ง คือ 
    2.1 ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ปรับปรุงเป็น 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
     3.  สังกัด กองช่าง จ านวน 2 ต าแหน่ง คือ 

    3.1 ต าแหน่ง ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ ปรับปรุงเป็น                  
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 

   3.2 ต าแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ปรับปรุงเป็น ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
     4.  สังกัด กองการศึกษา จ านวน 1 ต าแหน่ง คือ 

4.1 ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน ปรับปรุงเป็น       
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน 

    จึงน าเสนอคณะกรรมการ ฯ เพ่ือพิจารณา 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 

 
 4.1.2 เรื่องขอความเห็นชอบก าหนดกรอบอัตราก าลังต าแหน่งข้าราชการหรือ

พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานจ้างที่ได้รับอุดหนุนจาก
รัฐบาล 

ประธาน    ให้เลขานุการน าเสนอท่ีประชุม 
เลขานุการ   คู่มือการจัดท าหรือการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 

2563) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แนบท้ายหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. ด่วนมาก ที่ มท 0809.2/ว 53 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560  

 
/เรื่อง การจัดท า ... 



~ 10 ~ 
 

    เรื่อง การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563)   
ข้อ 5 3) 3.5)ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
พนักงานจ้างที่ได้รับอุดหนุนจากรัฐบาล ให้ก าหนดต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามความ
ต้องการอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการขอรับจัดสรรอัตราก าลังจากกรม
ส่งเสริการปกครองท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้หมายเหตุในรายการว่า “การสรรหาต าแหน่ง
ดังกล่าวให้กระท าได้ก็ต่อเมื่อได้รับแจ้งอนุมัติจัดสรรอัตราก าลังจากกรมส่งเสริการ
ปกครองท้องถิ่นแล้ว” ..... 
ทั้งนี้ เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีอัตราครูผู้ดูแลเด็กและจ านวนเด็กปฐมวัย ดังนี้  

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลักเมือง   
- มีพนักงานครูเทศบาลและพนักงานจ้าง ดังนี้ 

1. พนักงานครูเทศบาล จ านวน 2 อัตรา 
2. พนักงานจ้าง จ านวน 2 อัตรา 

- มีเด็กปฐมวัย จ านวน 137 คน 
2. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีพรหม 

-  มีพนักงานครูเทศบาลและพนักงานจ้าง ดังนี้ 
1. พนักงานครูเทศบาล จ านวน 5 อัตรา 
2. พนักงานจ้าง จ านวน 3 อัตรา 

- มีเด็กปฐมวัย จ านวน 37 คน 
 ข้อพิจารณา 

ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กแต่ละแห่งให้มีกรอบอัตราก าลัง ดังนี้ 
1. ต าแหน่ง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีจ านวน 1 อัตรา  
2. ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ให้เป็นไปตามอัตราส่วนเด็กปฐมวัยต่อ โดยใช้

อัตราส่วน 1 : 10  และหากมีเศษเด็กปฐมวัยตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ให้มี
ต าแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก เพ่ิมได้อีก 1 คน  

ดังนั้น เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและพนักงานจ้าง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ฯ ที่เกี่ยวข้อง และเพ่ือ
เป็นข้อมูลในการขอรับจัดสรรอัตราก าลังจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นั้น 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลักเมือง  ต้องมีอัตราต าแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน
ทั้งสิ้น 14 อัตรา และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีพรหม ต้องมีอัตรา
ต าแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก จ านวนทั้งสิ้น 4 อัตรา 

      เห็นควร ก าหนดต าแหน่งพนักงานครูเทศบาลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     
บ้านหลักเมือง เพิ่มอีก 12 อัตรา และก าหนดต าแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
ทั้ง 2 แห่ง ๆ ละ 1 อัตรา 

        จึงน าเสนอคณะกรรมการ ฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

/4.1.3 เรื่องขอความเห็นชอบ ... 
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    4.1.3 เรื่องขอความเห็นชอบตั้งฐานค านวณงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

ประธาน    ให้เลขานุการน าเสนอท่ีประชุม 
เลขานุการ หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ด่วนมาก ที่  มท 0809.2/ว 53       

ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ 2561 – 2563 ข้อ 3 วรรค 3 ฐานค านวณงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ใช้ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๐  เพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ ๕ เป็นฐานการค านวณ  

 ส าหรับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓  ให้บวกเพ่ิมขึ้นอีก  
ร้ อยละ  ๕  เ พ่ื อ เป็ นฐานการค านวณภาระค่ า ใช้ จ่ ายตามมาตรา  ๓๕               
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  

  
 ข้อพิจารณา 

- เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐   
ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย ตั้งไว้ 59,270,000 บาท 

เห็นควร  
1. ตั้งฐานค านวณงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑  

= 59,270,000*5%=62,233,500  
2. ตั้งฐานค านวณงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖2  

= 62,233,500*5%=65,345,175 
3. ตั้งฐานค านวณงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3  

= 65,345,175*5%=68,612,434 
     จึงน าเสนอคณะกรรมการ ฯ เพื่อพิจารณา 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
เลขานุการ ตามมติที่ประชุมวันนี้ ขอเสนอชี้แจงให้คณะกรรมการ ฯ ทราบถึงภาระค่าใช้จ่าย

ด้านการบริหารงานบุคคล ตามแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ดังนี้ 

 การค านวณตามฐานงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2560 เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 
5 ดังนี้ 

1. ตั้งฐานค านวณงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
= 59,270,000*5%=62,233,500  

คิดเป็นภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
ร้อยละ 31.66 

2. ตั้งฐานค านวณงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖2  
= 62,233,500*5%=65,345,175 

คิดเป็นภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
ร้อยละ 31.09 
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3. ต้ังฐานค านวณงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3  

= 65,345,175*5%=68,612,434 
คิดเป็นภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

ร้อยละ 30.53 
ทั้งนี้ หากไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไป เง ินอุดหนุนส าหรับศูนย์พัฒนา    

เด็กเล็ก และเงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์         
มาเป็นฐานการค านวณภาระค่าใช้จ่ าย จะส่งผลให้ เทศบาลต าบล            
นาจะหลวย มีภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  
ที่สูงขึ้นอีก ดังนี้ 

  กรณีที่ 1 ค านวณตามฐานงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2560   
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 โดยหักเงินอุดหนุนทั่วไป เง ินอุดหนุนส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(เงินเดือน  เงินค่าสวัสดิการ ส าหรับข้าราชการ ครูผู้ดูแลเด็ก และเงินค่าตอบแทน 
เงินเพ่ิม ค่าครองชีพและเงินประกันสังคม ส าหรับพนักงานจ้าง  ดังนี้ 

1. ตั้งฐานค านวณงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
=(59,270,000-1,685,520-608,520-44,000)*5%       
=59,778,558 

คิดเป็นภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
ร้อยละ 32.96 

2. ตั้งฐานค านวณงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖2  
= 59,778,558*5%=62,767,486 

คิดเป็นภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
ร้อยละ 32.37 

3. ตั้งฐานค านวณงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3  
= 62,767,486*5%=65,905,860 

คิดเป็นภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
ร้อยละ 31.79 

  กรณีที่ 2 ค านวณตามฐานงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2560  
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 โดยหักเงินอุดหนุนทั่วไป เง ินอุดหนุนส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(เงินเดือน  เงินค่าสวัสดิการ ส าหรับข้าราชการ ครูผู้ดูแลเด็ก และเงินค่าตอบแทน 
เงินเพ่ิม ค่าครองชีพและเงินประกันสังคม ส าหรับพนักงานจ้าง และหัก         
เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ดังนี้ 

1. ตั้งฐานค านวณงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
(59,270,000-1,685,520-608,520-7,321,200)-
1,525,480-126,000-44,000)*5%=47,959,280)*5% 
=50,357,244 

คิดเป็นภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
ร้อยละ 39.12 
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2. ต้ังฐานค านวณงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖2  
=50,357,244*5%=52,875,106 
คิดเป็นภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

ร้อยละ 38.42 
3. ตั้งฐานค านวณงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3  

= 52,875,106*5%=55,518,862 
คิดเป็นภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

ร้อยละ 37.73 
จึงน าเสนอคณะกรรมการ ฯ เพื่อทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ  
ประธาน ตามท่ีเลขานุการ ได้ให้ข้อมูลต่าง ๆ ในการค านวนภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ

เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ให้คณะกรรมการ ฯ ได้รับทราบนั้น       
เนื่องจาก ในการบริหารงานบุคคล ไม่สามารถน างบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
เง ินอุดหนุนส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ป่วยเอดส์  มาใช้จ่ายได้ ดังนั้นถือว่าเทศบาลต าบลนาจะหลวย มีภาระ
ค่าใช้จ่ายตามมาตรา 35  ที่สูงมาก ชึ่งคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
อุบลราชธานี ได้แจ้งซักซ้อม ให้ควบคุมมิให้เกินกว่าร้อยละ 35 

 ดังนั้น เพ่ือเป็นการควบคุมภาระค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล ไม่ให้เกินกว่า
ร้อยละ 40 จึงขอให้คณะกรรมการ ฯ ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งหัวหน้า
ส านักปลัดเทศบาลและหัวหน้ากองทุกกอง  ได้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น                
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาในสังกัดได้รับทราบถึงปัญหาและความจ าเป็น หากเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย จ าเป็นต้องมีการพิจารณาเลิกจ้างในบางต าแหน่ง  โดยเฉพาะ
ต าแหน่งที่มีบุคลากรซ้ าซ้อนกันของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า ก็ขอให้ท่าน
ได้พิจารณาถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมของงานเป็นหลัก 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา   15.00   น. 
 

(ลงชื่อ)              ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                 (นางนริศรา  แสไพศาล) 
      นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

                                เลขานุการ 
 

(ลงชื่อ)     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นางอุษา  จ าปาวัลย์) 
       หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

      กรรมการ 
 
 

 /(ลงชื่อ) ... 
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  (ลงชื่อ)             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                        (นายศักดิ์ศรี  ประครองพันธ์) 
       ปลัดเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
        กรรมการ  
 
 

 (ลงชื่อ)             ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                         (นายสิงห์หา  เวียงค า) 
          นายกเทศมนตรีต าบลนาจะหลวย 
                      ประธานกรรมการ 
 


