๑
รายงานการประชุมคณะทางานจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)
ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลท่ามะนาว
------------------------------------ผู้มาประชุม 6 คน
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
1
นายวสันต์ ดรชัย
ประธานกรรมการ
วสันต์ ดรชัย
2
นางสาวอัญชลี พรหมโคตร
กรรมการ
อัญชลี พรหมโคตร
3
นางลักขณา มาโยธา
กรรมการ
ลักขณา มาโยธา
4
นายมนตรี แก้วกาศ
กรรมการ
มนตรี แก้วกาศ
5
นางสาวสุวลักษณ์ โคตวงจันทร์
กรรมการ
สุวลักษณ์ โคตวงจันทร์
6
นางอารีย์ ศิริคุปต์
กรรมการ/เลขานุการ อารีย์ ศิริคุปต์
เริ่มประชุม
ประธานกรรมการ

เวลา 14.00 น.
เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้วขอเปิดการประชุมคณะกรรมการจัดทา
แผนอัตรากาลังพนักงานส่วนตาบล ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖3) ตามระเบียบวาระการ
ประชุมนี้

ระเบียบวาระที่ 1
ประธานกรรมการ

เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่อง แจ้งคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563)
คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลท่ามะนาว ที่ 111/2560 ลงวันที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.
2560 เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ 2561 2563) โดยให้ผู้ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ดาเนินการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี (ประจาปี
งบประมาณ 2561-2563) ให้มีความเหมาะสมของอัตรากาลังของบุ คลากรตามอานาจ
หน้าที่ ภารกิจ ความรับผิดชอบ ถูกต้องตามมาตรฐานการกาหนดตาแหน่งของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องตามโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตาบล
ท่ามะนาว หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๒

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 3
ประธาน

1. ตามหนังสือศาลากลางจังหวัดลพบุรี ด่วนมาก ที่ มท 0023.2/ว 2649
ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 – 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งครบกาหนดใช้บังคับในวันที่
30 กันยายน 2560 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาประกาศแผนอัตรากาลัง 3
ปี ฉบับเดิมจะครบกาหนด เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการกาหนดตาแหน่งการใช้
ตาแหน่งของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง เป็นไป
อย่างต่อเนื่องมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560
2. การกาหนดตาแหน่งและเลขที่สว่ นราชการในแผนอัตรากาลัง 3 ปี ให้ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และอบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 52 ลงวันที่ 13
พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การจัดตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่
ประเภทตาแหน่ง (ระบบแท่ง)
รับทราบ
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- ไม่มี เรื่อง เพื่อทราบและพิจารณา
3.1 เรื่อง การจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ 2561-2563
แนวทางการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ซึ่งมีสาระสาคัญ ดังนี้
1. อานาจหน้าที่และภารกิจ
1.1 การจั ด ท าแผนอั ต ราก าลั ง ต้ อ งค านึ ง ถึ ง อ านาจหน้ า ที่ ต ามที่ ก ฎหมาย
บัญญัติยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งในระดับชาติ ระดับจังหวัด รวมทั้งแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี
(2561-2564) โดยเฉพาะการบูรณาการแผนและงบประมาณในระดับพื้นที่ (One Plan)
เพื่ อ ให้ ก ารค านวณและวิ เ คราะห์ อั ต ราก าลั ง ในการก าหนดต าแหน่ ง รวมถึ ง จ านวน
อั ต ราก าลั ง ที่ พึ ง มี เ ป็ น ไปอย่ า งเหมาะสมอั น จะน าไปสู่ ก ารจั ด ท าแผนอั ต ราก าลั ง ที่ มี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า
1.2 การกาหนดอัตรากาลังเพื่อปฏิบัติภารกิจ โครงการกิจกรรม ภายใต้กรอบ
นโยบายส าคัญ ของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ การพัฒนาประสิทธิภาพ การ
บริหารงานทั้งแผนงาน แผนการคลัง แผนทรัพยากรบุคคล ให้เป็นไปอย่างสมดุล โดยมิให้
เกิดภาวะงานล้นคนหรือคนล้นงานขึน้ ได้

๓
2. วิเคราะห์ความต้องการกาลังคน เมื่อได้ข้อมูลปริมาณงาน โครงการ กิจกรรม
แล้ว ให้วิเคราะห์ว่าภารกิจดังกล่าวต้องการก าลังคนในประเภทตาแหน่งบริหารท้องถิ่น
ประเภทอานวยการท้องถิ่น ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ในระดับใด จานวนเท่าใด
จึงจะสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจที่มีอยู่ในอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละปีได้
อย่างมีประสิทธิภาพโดยให้แสดงข้อมูลของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ
ครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างไว้ในฉบับเดียวกัน
3. วิเคราะห์ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ในการคานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง ประโยชน์ตอบ
แทนอื่ น นั้ น กรณี เ งิ น เดือ น ค่ าจ้ า ง ให้ ค านวณตามอั ตราที่ มี คนครองต าแหน่ ง แต่ ห าก
ตาแหน่งใดเป็นตาแหน่งว่าง ให้ใช้อัตราค่ากลางเงินเดือนของตาแหน่งนั้น สาหรับประโยชน์
ตอบแทนอื่นให้ประมาณการในสัดส่วนร้อยละ 20 ของผลรวมอัตราเงินเดือน ค่าจ้ างในแต่
ละปี โดยฐานการคานวณงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561 ให้ใช้ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2560 เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 5 เป็นฐานการ
คานวณสาหรับงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562 และ 2563 ให้บวกเพิ่มขึ้นอีก
ร้อยละ 5
4. ให้องค์การบริหารส่วนตาบลให้ความสาคัญในการกาหนดตาแหน่งขององค์การ
บริหารส่วนตาบลโดยคานึงถึงอานาจหน้าที่ ปริมาณงาน คุณภาพงาน ภาระค่าใช้จ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวนลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในงานนั้น
5. เมื่ อ องค์ ก ารบริ หารส่ วนต าบลได้รั บ ความเห็ น ชอบแผนอั ต ราก าลั ง แล้ว ให้
องค์ ก ารบริห ารส่ วนต าบลจัด สรรเงิน งบประมาณตั้ งเป็ นอั ตราเงิน เดือ นและเงิ นประจ า
ตาแหน่งให้ค รบถ้ วนตามหลักเกณฑ์กาหนดและให้ดาเนินการสรรหาบุคคลมาแต่งตั้งใน
ตาแหน่งที่วา่ งตามปีงบประมาณในแผนอัตรากาลัง 3 ปี โดยเคร่งครัด
6. กรณีตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนตาบลสายงานผู้ปฏิบัติ (ประเภท
ทั่ว ไปและประเภทวิ ช าการ) รวมถึ งต าแหน่ง พนัก งานจ้า ง หากเป็ น ตาแหน่ งว่ างแล้ว ไม่
ดาเนินการสรรหาภายในระยะเวลา 1 ปี ขอให้ก.อบต.จังหวัดตรวจสอบการกาหนดตาแหน่ง
และการใช้ตาแหน่งให้เหมาะสม โดยอาจพิจารณายุบเลิกหรือเกลี่ยตาแหน่งดังกล่าว พร้อม
ทั้งให้กากับการใช้ตาแหน่งที่รายงานให้กสถ. เป็นผู้ดาเนินการสอบแข่งขันแทนด้วยเพื่อมิให้
เกิดปัญหาการใช้ตาแหน่งซ้าซ้อนขึ้นได้

๔

ที่ประชุม
ประธานกรรมการ
หัวหน้าสานักปลัด

ที่

7. การรายงานให้องค์การบริหารส่วนตาบลสาเนาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปี
งบประมาณ 2561-2563 ให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก.อบต.
จังหวัด เพื่อให้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบการขอให้อัตราตาแหน่งให้ถูกต้องตรงกันทุก
ครั้ง
รับทราบ
เรื่อง ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ในส่วนนี้มอบหมายให้
หัวหน้าสานักปลัดเป็นผู้ชแี้ จง
เรื่อง ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
1. ตามหนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนมาก ที่ มท 0809.2/ว 53
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่องการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561–2563)
2. ตามหนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนมาก ที่ มท 0809.2/ว 58
ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563)
1. ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น
1.1 กรณีมีผู้ดารงตาแหน่ง ตาแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

ชื่อสายงาน

1 ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตาบล

จานวนที่มีอยู่
ระดับ
ปัจจุบัน
ตาแหน่ง จานวน เงินเดือน
คน
1

กลาง

ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)
2561

2562

2563

ค่าใช้จ่ายรวม(3)
2561

2562

2563

565,680 15,480 15,960 16,440 581,160 597,120 613,560

1.2 กรณีมผี ดู้ ารงตาแหน่ง ตาแหน่งหัวหน้าสานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไปต้น)
ที่

ชื่อสายงาน

2 หัวหน้าสานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไปต้น)

จานวนที่มีอยูป่ ัจจุบัน
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)
ระดับ
จานวน เงินเดือน 2561 2562 2563
ตาแหน่ง
คน
ต้น

1

ค่าใช้จ่ายรวม(3)
2561
2562
2563

378,360 12,960 13,320 13,440 391,320 404,640 418,080

1.3 กรณีมีผู้ดารงตาแหน่ง ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ที่

ชื่อสายงาน

3 นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน

จานวนที่มีอยู่
ระดับ
ปัจจุบัน
ตาแหน่ง จานวน เงินเดือน
ปฏิบัติการ

คน
1

ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)
2561

2562

2563

ค่าใช้จ่ายรวม(3)
2561

2562

2563

565,680 15,480 15,960 16,440 581,160 597,120 613,560

๕
1.4 กรณีมีผู้ดารงตาแหน่ง ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ที่

ระดับ
ตาแหน่ง

ชื่อสายงาน

4 นักจัดการงานทั่วไป

ปฏิบัติการ

จานวนที่มีอยูป่ ัจจุบัน
จานวน เงินเดือน
คน
1

233,760

ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)
2561 2562 2563
7,680

7,800

8,760

ค่าใช้จ่ายรวม(3)
2561
2562
2563
214,440 249,240 258,000

1.5 กรณีมีผู้ดารงตาแหน่ง ตาแหน่งผูอ้ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลังต้น)
ที่

ชื่อสายงาน

5 ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลังต้น)

จานวนที่มีอยู่ปัจจุบัน
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ (2)
ค่าใช้จ่ายรวม(3)
ระดับ
จานวน เงินเดือน
2561
2562
2563
2561
2562
2563
ตาแหน่ง
คน
ต้น
1
411,480 13,080 13,440 13,320 424,560 438,000 451,320

1.6 กรณีมีผู้ดารงตาแหน่ง ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ชานาญการ
จานวนที่มีอยูป่ ัจจุบัน
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)
ค่าใช้จ่ายรวม(3)
ระดับ
ที่ ชื่อสายงาน
จานวน เงินเดือน 2561 2562 2563
2561
2562
2563
ตาแหน่ง
คน
6 นักวิชาการ ชานาญ
1
276,960 11,160 11,520 12,000 288,120 299,640 311,640
เงินและบัญชี การ

1.7 กรณีมีผู้ดารงตาแหน่ง ตาแหน่งผูอ้ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่างต้น)
ที่

ชื่อสายงาน

7 ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)

จานวนที่มีอยู่
ปัจจุบัน
ระดับ
ตาแหน่ง จานวน เงินเดือน
คน
ต้น

1

ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)
2561

2562

2563

ค่าใช้จ่ายรวม(3)
2561

2562

2563

418,080 13,320 23,320 13,440 431,400 444,720 458,160

1.8 กรณีไม่มผี ดู้ ารงตาแหน่ง ตาแหน่งนักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.)
ที่

ชื่อสายงาน

8 นักพัฒนาชุมชน

จานวนที่มีอยู่
ปัจจุบัน
ระดับ
ตาแหน่ง จานวน เงินเดือน
คน
ปก./ชก.

0

ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)
2561

2562

2563

ค่าใช้จ่ายรวม(3)
2561

2562

2563

355,320 24,000 24,000 24,000 379,320 403,320 427,320

๖
1.9 กรณีไม่มผี ดู้ ารงตาแหน่ง ตาแหน่งเจ้าพนักธุรการ (ปง./ชก.)
ที่

ชื่อสายงาน

9 เจ้าพนักงานธุรการ

จานวนที่มีอยู่
ปัจจุบัน
ระดับ
ตาแหน่ง จานวน เงินเดือน
คน
ปก./ชก.

0

ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)
2561

2562

2563

ค่าใช้จ่ายรวม(3)
2561

2562

2563

297,900 19,440 19,440 19,440 317,340 336,780 356,220

2. ลูกจ้างประจา
2.1 กรณีมผี ดู้ ารงตาแหน่ง ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
ที่

ชื่อสายงาน

1

นักทรัพยากรบุคคล

จานวนที่มีอยูป่ ัจจุบัน
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)
ระดับ
จานวน เงินเดือน 2561 2562 2563
ตาแหน่ง
คน
-

1

240,480

7,680

5,520

8,880

ค่าใช้จ่ายรวม(3)
2561
2562
2563
248,160 253,680 262,560

3. พนักงานจ้างตามภารกิจ
3.1 กรณีมีผู้ดารงตาแหน่ง ตาแหน่งผูช้ ่วยนักพัฒนาชุมชน
ที่

ชื่อสายงาน

จานวนที่มีอยู่
ระดับ
ปัจจุบัน
ตาแหน่ง จานวน เงินเดือน

ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)

ค่าใช้จ่ายรวม(3)

2561 2562 2563

2561

2562

2563

คน

1 ผู้ชว่ ยนักพัฒนาชุมชน

-

1

213,960 8,640 9,000 9,360 222,600 231,600 240,960

3.2 กรณีมีผู้ดารงตาแหน่ง ตาแหน่งผูช้ ่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จานวนที่มีอยูป่ ัจจุบัน
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)
ค่าใช้จ่ายรวม(3)
ระดับ
ที่
ชื่อสายงาน
จานวน เงินเดือน 2561 2562 2563 2561
2562
2563
ตาแหน่ง
คน
2 ผู้ชว่ ยเจ้าพนักงานธุรการ
1
131,880 5,280 5,520 5,760 137,160 142,680 148,440

3.3 กรณีมีผู้ดารงตาแหน่ง ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ที่

ชื่อสายงาน

3 พนักงานขับรถยนต์

จานวนที่มีอยู่
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)
ปัจจุบัน
ระดับ
ตาแหน่ง จานวน เงินเดือน 2561 2562 2563
คน
-

1

144,000 5,760

6,000

ค่าใช้จ่ายรวม(3)
2561

2562

2563

6,240 149,760 155,760 162,000

๗
3.4 กรณีมีผู้ดารงตาแหน่ง ตาแหน่งผูช้ ่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ที่

ชื่อสายงาน

4 ผู้ชว่ ยเจ้าพนักงาน

จานวนที่มีอยูป่ ัจจุบัน
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)
ค่าใช้จ่ายรวม(3)
ระดับ
จานวน เงินเดือน 2561 2562 2563 2561
2562
2563
ตาแหน่ง
คน
1
154,680 6,240 6,480 6,720 160,920 167,400 174,120

จัดเก็บรายได้

3.5 กรณีมีผู้ดารงตาแหน่ง ตาแหน่งผูช้ ่วยเจ้าพนักงานธุรการกองคลัง
ที่

ชื่อสายงาน

5 ผู้ชว่ ยเจ้าพนักงานธุรการกอง
คลัง

จานวนที่มีอยู่
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)
ปัจจุบัน
ระดับ
ตาแหน่ง จานวน เงินเดือน 2561 2562 2563
คน
-

1

ค่าใช้จ่ายรวม(3)
2561

2562

2563

131,880 5,280 5,520 5,760 137,160 142,680 148,440

3.6 กรณีมีผู้ดารงตาแหน่ง ตาแหน่งผูช้ ่วยเจ้าพนักงานธุรการกองช่าง
ที่

ชื่อสายงาน

6 ผู้ชว่ ยเจ้าพนักงานธุรการกอง
ช่าง

จานวนที่มีอยู่
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)
ปัจจุบัน
ระดับ
ตาแหน่ง จานวน เงินเดือน 2561 2562 2563
คน
-

1

ค่าใช้จ่ายรวม(3)
2561

2562

2563

131,880 5,280 5,520 5,760 137,160 142,680 148,440

4. พนักงานจ้างทั่วไป
4.1 กรณีมีผู้ดารงตาแหน่ง แม่บ้าน
ที่

ชื่อสายงาน

1 แม่บ้าน

จานวนที่มีอยู่
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)
ปัจจุบัน
ระดับ
ตาแหน่ง จานวน เงินเดือน 2561 2562 2563
คน
-

1

108,000

-

-

-

ค่าใช้จ่ายรวม(3)
2561

2562

2563

108,000 108,000 108,000

4.2 กรณีมผี ดู้ ารงตาแหน่ง นักการ
ที่
2 นักการ

ชื่อสายงาน

จานวนที่มีอยู่
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)
ปัจจุบัน
ระดับ
ตาแหน่ง จานวน เงินเดือน 2561 2562 2563
คน
-

1

108,000

-

-

-

ค่าใช้จ่ายรวม(3)
2561

2562

2563

108,000 108,000 108,000

๘
4.3 กรณีมีผู้ดารงตาแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก)
ที่

ชื่อสายงาน

3 คนงานทั่วไป
(ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก)

จานวนที่มีอยู่
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)
ปัจจุบัน
ระดับ
ตาแหน่ง จานวน เงินเดือน 2561 2562 2563
คน
-

1

108,000

-

-

-

ค่าใช้จ่ายรวม(3)
2561

2562

2563

108,000 108,000 108,000

4.4 กรณีมีผู้ดารงตาแหน่ง คนงานทั่วไป (ประจาศูนย์พิการ)
ที่

ชื่อสายงาน

4 คนงานทั่วไป (ประจาศูนย์
พิการ)

จานวนที่มีอยู่
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)
ปัจจุบัน
ระดับ
ตาแหน่ง จานวน เงินเดือน 2561 2562 2563
คน
-

1

108,000

-

-

-

ค่าใช้จ่ายรวม(3)
2561

2562

2563

108,000 108,000 108,000

4.5 กรณีมีผู้ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยเจ้าพนักงานประปา
ที่

ชื่อสายงาน

5 ผู้ชว่ ยเจ้าพนักงานประปา

ระดับ
ตาแหน่ง
-

จานวนที่มีอยู่
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)
ปัจจุบัน
จานวน เงินเดือน 2561 2562 2563
คน
2

216,000

-

-

-

ค่าใช้จ่ายรวม(3)
2561

2562

2563

216,000 216,000 216,000

4.6 กรณีมีผู้ดารงตาแหน่ง คนงานทั่วไป
ที่

ชื่อสายงาน

6 คนงานทั่วไป

จานวนที่มีอยู่
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)
ปัจจุบัน
ระดับ
ตาแหน่ง จานวน เงินเดือน 2561 2562 2563
คน
-

1

108,000

-

-

-

ค่าใช้จ่ายรวม(3)
2561

2562

2563

108,000 108,000 108,000

๙
ประธานกรรมการ
ปลัดฯ

การวิเคราะห์กาหนดตาแหน่ง และภาระค่าใช้จา่ ยที่จะเกิดขึน้ ในส่วนนีม้ อบหมายให้ปลัดฯ
เป็นผู้ชี้แจง
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตาบลท่ามะนาว ปัจจุบันมี ๓ ส่วน
คือ สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล กองคลัง กองช่าง ซึ่งจากการที่ได้มกี ารขยาย
ภารกิจอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
๒๕๓๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖) จึงได้จัดทาแผนอัตรากาลังเพื่อใช้
ประกอบในการจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลลงสูต่ าแหน่ง
ต่าง ๆ ตามแผนอัตรากาลังสามปี อันจะส่งผลให้ศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและประชาชน การกาหนดตาแหน่ง
แต่ละส่วนได้พิจารณาจากรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบลและภาระค่าใช้จา่ ยที่เพิ่มขึ้น
ในแต่ละปีแล้ว ปรากฏว่าค่าใช้จ่ายในด้านการบริหารงานบุคคลปัจจุบันอยู่ที่ ประมาณร้อย
ละ ๒๐ เศษ ๆ ซึ่งยังไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของรายได้ และตามแผนอัตรากาลังเดิมนั้น มีการ
กาหนดโครงสร้างไว้ ดังนี้
สานักงานปลัด เดิมมีการกาหนดโครงสร้างไว้ที่ 4 งาน ดังนี้
1. งานบริหารงานทั่วไป ได้กาหนดตาแหน่งนักบริหารงานทั่วไปต้น (หัวหน้าสานักงานปลัด) จานวน
๑ คน ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) เป็นตาแหน่งว่างไม่มคี นครอง นักทรัพยากรบุคคล(ลูกจ้างประจา) จานวน ๑ คน และพนักงานจ้างตามภารกิจตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ จานวน ๑ คน ตาแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จานวน ๑ คน ตาแหน่งนักการ ซึ่ง
เป็นพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 2 คน
2. งานนโยบายและแผน มีตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
- งานกฎหมายและคดี ไม่มีการกาหนดตาแหน่ง
3. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไม่มีการกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลมีเพียง
ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ซึ่งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน ๑ คน
- งานสังคมสงเคราะห์ ไม่มกี ารกาหนดตาแหน่ง
4. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีการกาหนดตาแหน่งครู (คศ.๑) กรม
อุดหนุนมีตาแหน่งผูช้ ่วยครูผดู้ ูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย พนักงานจ้างตามภารกิจเป็น
ตาแหน่งว่างไม่มคี นครองคนงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครูผู้ดูแล เด็ก จานวน ๑ คน และ
แม่บ้านศูนย์เด็กเล็กฯ จานวน ๑ คน

๑๐
- ส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีการกาหนดตาแหน่งคนงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่
ประจาศูนย์ฟื้นฟูฯ จานวน ๑ คน
กองคลัง เดิมมีการกาหนดโครงสร้างไว้ที่ ๔ งาน คือ
1. งานการเงิน มีตาแหน่งนักบริหารงานคลัง ต้น (ผูอ้ านวยการกองคลัง) จานวน 1 คน
และตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ซึ่งเป็นพนักงาน จ้างตามภารกิจ จานวน ๑ คน
2. งานบัญชี มีตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จานวน ๑ คน
3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ไม่มกี ารกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลมีเพียง
ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ซึ่งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน ๑ คน
4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จานวน ๑ คน
กองช่าง เดิมมีการกาหนดโครงสร้างไว้ที่ 2 งาน เพิ่มงาน 1 งาน คือ
1. งานก่อสร้าง มีตาแหน่ง นักบริหารงานช่าง ต้น (ผูอ้ านวยการกองช่าง) และตาแหน่งนาย
ช่างโยธา (ปง./ชง.) ไม่มคี นครอง และตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ซึ่งเป็นตาแหน่ง
พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน ๑ คน
2. งานส่งเสริมการเกษตร ไม่มีการกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลมีเพียง
ตาแหน่งพนักงานประปา ลูกจ้างประจาถ่ายโอน จานวน ๑ คน ตาแหน่งผู้ช่วยพนักงานประปา พนักงานจ้างทั่วไป จานวน ๒ คน และตาแหน่งคนงานทั่วไป จานวน 1 คน
3. งานรักษาความสะอาดของถนนทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ ไม่มีการกาหนดตาแหน่งไว้ (เพิ่ม)
เมื่อมีการเปรียบเทียบอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลท่ามะนาวกับอบต.ทั้ง 5
แห่ง ที่อยู่ในกลุ่ม/ขนาดเดียวกันปรากฏว่ามีการใช้อัตรากาลังมากกว่าอบต.ท่ามะนาว
18
16
14
12

อบต.ท่ามะนาว

10

อบต.ลานารายณ์

8
6

อบต.ชัยนารายณ์

4
2

อบต.นาโสม

้า ง
พน
ักงา
นจ

ลูกจ
้างป
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๑๑
ประธานกรรมการฯ

จากที่ท่านปลัดฯ ได้กล่าวมานั้นเป็นโครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบันขององค์การ
บริหารส่วนตาบลท่ามะนาวในปัจจุบัน ก็ขอให้ทุกท่านมาวิเคราะห์กันว่ามีความต้องการ
กาลังคนเพิ่ม หรือต้องการลดกาลังคนหรือไม่
ที่ประชุม
ได้ทาการปรึกษาหารือกันแล้วเห็นว่ากาลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นยังสามารถทางานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ไม่มีความจาเป็นต้องเพิ่มอัตรากาลังและเห็นว่ายังมีพนักงานจ้างที่สามารถ
ทางานในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพประกอบกับงบประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลท่ามะนาวนั้นมีจานวนจากัด ถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลจะอยู่ที่
ร้อยละ ๒๐ กว่า ๆ ก็ตามแต่เนื่องจากพืน้ ที่ของตาบลท่ามะนาวยังเป็นพืน้ ที่ที่ตอ้ งได้รับการ
ได้รับการพัฒนาอีกเป็นจานวนมาก หากเพิ่มอัตรากาลังคนก็จะทาให้งบประมาณในการ
พัฒนาลดน้อยลง เนื่องปัจจุบันจานวนพนักงานที่มีอยู่ก็สามารถทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและยังไม่เกิดภาวะงานล้นคน ในส่วนของโครงสร้างเห็นว่าให้คงเดิมไว้
มติที่ประชุม
เห็นควรคงตามแผนอัตรากาลังเดิม ไม่เพิ่มหรือลดจานวนลงและให้คงในส่วนของโครงสร้าง
เดิมไว้
นางสาวอัญชลี พรหมโคตร ในส่วนของภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นใน ๓ ปีขา้ งหน้านั้น ขอให้หัวหน้าสานักปลัดเป็น
กรรมการ
ผูช้ ี้แจง
นางสาวสุวลักษณ์
ในส่วนของภาระค่าใช้จา่ ยที่จะเพิ่มขึน้ ในสามปีข้างหน้านั้น จะคิดจากจานวนเงิน
โคตวงจันทร์ กรรมการ งบประมาณรายรับที่ตงั้ ไว้เป็นฐานของการคิดค่าใช้จ่ายซึ่งสาหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕61 นั้น ท่านปลัดได้จัดทางบประมาณโดยมีการคานวณประมาณการรายรับอยู่ที่
26,476,500 บาท ในส่วนของปีต่อไปคิดบวกเพิ่มไปในอัตรา ร้อยละ 5 ซึ่งหากไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มหรือลดตาแหน่ง ก็สามารถจะคานวณได้อยู่ที่ประมาณไม่เกินร้อยละ ๒๐
ของประมาณการรายรับในแต่ละปี
ที่ประชุม
รับทราบ
นายวสันต์ ดรชัย
ในส่วนของการจัดทาแผนอัตรากาลังสิ่งที่สาคัญที่จะขาดไม่ได้คอื การจัดทามาตรฐาน
ประธานกรรมการ
คุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
นางสาวอัญชลี พรหมโคตร ได้ดาเนินการจัดทาประกาศขององค์การบริหารส่วนตาบลท่ามะนาว เรื่อง
กรรมการ
มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
เสร็จเรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่ได้แจกให้พร้อมกับระเบียบวาระการประชุม (แจกเอกสาร
ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม)
ที่ประชุม
รับทราบ

๑๒
นายวสันต์ ดรชัย
ประธานกรรมการ

เมื่อได้มกี ารพิจารณาเพื่อวิเคราะห์กาหนดตาแหน่งเพื่อจัดทาแผนอัตรากาลังเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว
เห็นควรมอบหมายให้นักทรัพยากรเป็นผู้จัดทาแผนอัตรากาลังให้แล้วเสร็จ และเสนอเพื่อ
พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔
นายวสันต์ ดรชัย
ประธานกรรมการ

เรื่อง อื่น ๆ
มีคณะกรรมการท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม
และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้

เลิกประชุมเวลา

๑6.5๐ น.

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

อารีย์ ศิริคุปต์
ผูบ้ ันทึกรายงานการประชุม
(นางอารีย์ ศิริคุปต์)
กรรมการ/เลขานุการ
อัญชลี พรหมโคตร ผูต้ รวจรายงานการประชุม
(นางสาวอัญชลี พรหมโคตร)
กรรมการ
วสันต์ ดรชัย
(นายวสันต์ ดรชัย)
ประธานกรรมการ

ผูร้ ับรองรายงานการประชุม

๑๓

