รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
เทศบาลนครนครราชสีมา
ครั้งที่ ๑/๒๕๖3
เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม ๒๕๖3 เวลา 11.00 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครราชสีมา ชั้น ๒
…………………………………..
ผู้เข้าประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

นายสุรวุฒิ
นายทวีศักดิ์
นางนิลุบล
นายผจญ
นางสายชล

เชิดชัย
พันธ์วิเศษศักดิ์
โชคบัญชา
ฐิตะรังษี
มือขุนทด

6. นางเพ็ญศิริ

วงษ์เมธีกิตติ์

7. นายวันชัย
8. นางกัลย์นภัส
9. นางภัทรวดี
10. นายพิทยา
11. นายพูนศักดิ์
12. นางสาวศนิภา

สุมโนจิตราภรณ์
วรรณวิจิตร์
ปรินแคน
คาชู
วัฒนธนาพันธุ์
ทับทิมธงไชย

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายบุญเหลือ
2. นายพงษ์เลิศ
3. นายบารุง
4. นายสหพล
5. นายสันติ
6. นายกัมปนาท
7. นางอัปสร
8. นายอนุชาติ
9. นางสาวสุวรรณรัตน์
10. นางธีติมา

เจริญวัฒน์
สุภัทรวณิชย์
เจริญพจน์
กาญจนเวนิช
เกิดโมฬี
บุตรโต
นิตยสุทธิ
สวามีชัย
ลือพงศ์พัฒนะ
นันทะแสน

นายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
ผอ.สานักการคลัง
ผอ.สานักการช่าง
ผอ.ส่วนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

รักษาราชการแทน
ผอ.สานักการสาธารณสุขฯ
ผอ.ส่วนผลิต รักษาราชการแทน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผอ.สานักการประปา
ผอ.สานักการศึกษา
กรรมการ
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
กรรมการ
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
กรรมการ
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยเลขานุการ
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่
หัวหน้างานระบบและมาตรฐานฯ

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

เวลา 11.00 น. ที่ประชุมครบองค์ประชุม นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ทาหน้าที่
ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี
/ระเบียบวาระที่ 1…

-2ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ (ถ้ามี)
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ถ้ามี)
-ไม่มีระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง การพิจารณาการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕๖4-๒๕๖6)
(นายทวีศักดิ์ พันธ์วิเศษศักดิ์) ด้วยแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ของเทศบาลนคร
ปลัดเทศบาล นครราชสีมาครบกาหนดใช้บังคับในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖3 โดยจะต้องดาเนินการจัดทา
แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖4-๒๕๖6 ให้แล้วเสร็จก่อนแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
ฉบับเดิมจะครบกาหนด โดยปฏิบัติตามหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0809.2/ว 70 ลงวันที่
19 มิถุนายน 2563 เรื่อง การจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 – 2566
ในการนี งานการเจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ ายอ านวยการ ส านั ก ปลั ด เทศบาล ได้ ป ระสานส านั ก /กอง
ให้ดาเนินการวิเคราะห์ อานาจหน้าที่และภารกิจ ตามที่กฎหมายบัญ ญัติ และยุท ธศาสตร์การพัฒนา
ตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ดังนี
๑. ยุทธศาสตร์การยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและทั่วถึง
๑.๑ พัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมการให้บริการ
๑.๒ สร้างเครือข่ายการพัฒนาที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับโดยการบูรณาการกับทุกภาคส่วน
๑.๓ บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๑.๔ พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
๑.๕ พัฒนาอาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลในการให้บริการ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมีดุลยภาพ
๒.๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตท้องถิ่น
๒.๒ ยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน
๒.๓ ปลูกจิตสานึกสาธารณะและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
๒.๔ เสริมสร้างรากฐานการเรียนรู้และแบบอย่างความดีงามในสังคม
๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๓.๑ ส่งเสริมการดารงชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการเตรียมความพร้อมรับมือต่อสาธารณภัย
๓.๒ เร่งรัดปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบนิเวศน์ และเพิ่มพืนที่สีเขียว
๓.๓ พัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยการบูรณาการจากทุกภาคส่วน
๓.๔ เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ
๔.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล
๔.๒ เสริมสร้างการพัฒนารายได้และเศรษฐกิจชุมชน
๔.๓ ส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
๔.๔ พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพืนฐานให้พร้อมรับการเติบโตของเมือง
/ดังนัน...
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ดังนัน เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการกาหนดตาแหน่ง การใช้ตาแหน่งของเทศบาลนคร
นครราชสีมาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖4-๒๕๖6 เรียงตามลาดับ ดังนี (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี)
๑) หลักการและเหตุผล
..................................................................................................................................................................
๒) วัตถุประสงค์
..................................................................................................................................................................
๓) ขอบเขตและแนวทางในการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
..................................................................................................................................................................
๔) สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในเขตพืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
..................................................................................................................................................................
๕) ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
..........................................................................................................................................................
๖) ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดาเนินการ
..............................................................................................................................................................
๗) สรุปปัญหาและแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
...........................................................................................................................................................
๘) โครงสร้างการกาหนดส่วนราชการ
...............................................................................................................................................................
๙) ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
................................................................................................................................................................
๑๐) แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
..................................................................................................................................................................
๑๑) บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตาแหน่งและการกาหนดเลขที่ตาแหน่งในส่วนราชการ
..................................................................................................................................................................
๑๒) แนวทางการพัฒนาข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
..................................................................................................................................................................
๑๓) ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง
...........................................................................................................................................................
สรุปการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 – ๒๕๖6) ของสานัก/กอง
ดังต่อไปนี้
๑.สานักปลัดเทศบาล
-ยุบพนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 2 ตาแหน่ง 4 อัตรา ดังนี
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จานวน
3
อัตรา
2. คนงาน
จานวน
1
อัตรา

/- เปลี่ยนชื่องาน...
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- เปลี่ยนชื่องานให้ถูกต้องตามโครงสร้างของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกาหนดงานเพิ่มใหม่
ดังนี
๑. เปลี่ยนชื่อ งานระบบและมาตรฐานบุคคล เป็น งานสรรหาและบรรจุแต่งตัง สังกัดฝ่าย
อานวยการ
2. เพิ่มงาน งานสถานีย่อยแห่งที่ 3 สังกัดฝ่ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
ตามยุทธศาสตร์ เทศบาลนครนครราชสีมา
1.ยุทธศาสตร์การยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและทั่วถึง
เนื่องจากเทศบาลนครนครราชสีมา มีภารกิจหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จากสถานการณ์
ปัจจุบัน พิบั ติภัยที่ เกิดขึนในเขตพืนที่ เทศบาลนครนครราชสีมา แต่ ละครังได้มีความรุนแรงเพิ่ม มากขึน ซึ่ ง
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจานวนมาก จากการศึกษาปัญหาการจัดการด้าน
การบรรเทา สาธารณภัยได้พบว่า ปัญ หาสาคัญส่วนหนึ่งซึ่งพบได้บ่อยครังเกิดจากการพัฒนาเมืองอย่างรวดเร็ว
โดยมี ก ารก่ อ สร้ างอาคารเพื่ อ ใช้ สอยในรู ป แบบต่ าง ๆ เช่ น อาคารหอพั ก อาศั ย อาคารศูน ย์ก ารค้ า อาคาร
โรงพยาบาล ฯลฯ ซึ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่เทศบาลนครนคราชสีมาต้องมี ความพร้อมและศักยภาพในการให้บริการ
การตอบโต้ภัยพิบัติ การช่วยเหลือประชาชน อย่างรวดเร็วและทันท่วงที ดังนัน เทศบาลนครนครราชสีมา จึงได้
จัด ตังสถานี ดั บ เพลิ งย่อ ย (งานสถานี ย่ อย แห่ ง ที่ 3) ขึนเพื่ อ เสริ มสร้างและพั ฒ นาขี ดความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน การให้บริการ การตอบโต้ภัยพิบัติ อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เพื่อเป็นการลดความสูญเสียที่จะ
เกิดขึนกั บชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน และสามารถการขับ เคลื่อนงานตามแนวทางการปฏิบั ติราชการ
นโยบายและผู้บริหารเทศบาลนครนครราชสีมา ให้ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสัมฤทธิ์สูง สุดต่อทาง
ราชการ
เพื่ อลดค่าใช้จ่ ายด้ านการบริ หารงานบุค คลไม่ให้ เกิ น ร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่า ย
ประจาปี ทังนียังสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ของเทศบาล
ตารางเปรียบเทียบอัตรากาลังเดิม/ใหม่
กรอบอัตรากาลัง กรอบอัตรากาลัง
ประเภท
มี/ว่าง
หมายเหตุ
เดิม
ใหม่
พนักงานเทศบาล
96
96
83/13
ลูกจ้างประจา
6
6
6/0
พนักงานจ้างตามภารกิจ
82
79
70/9 ลดลง 3 อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป
76
75
59/16 ลดลง 1 อัตรา

สานักการคลัง
- กาหนดตาแหน่งพนักงานเทศบาลสามัญ จานวน 2 ตาแหน่ง 5 อัตรา ดังนี
1. นักวิชาการจัดเก็บรายได้
จานวน
4
อัตรา
2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จานวน
1
อัตรา
- กาหนดตาแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 3 ตาแหน่ง 3 อัตรา ดังนี
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
จานวน
1
อัตรา
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
จานวน
1
อัตรา
3. ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
จานวน
1
อัตรา
/ยุบเลิกพนักงาน...

-5- ยุบพนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน จานวน 1 อัตรา
- กาหนดตาแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปเพิ่ม จานวน 1 ตาแหน่ง 1 อัตรา ดังนี
1. คนงาน
จานวน
1
อัตรา
- ยุบพนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน จานวน 1 อัตรา
เนื่องจากในปัจจุบันสานักการคลัง ได้มีภารกิจและปริมาณงานที่เพิ่มมากขึน โดยต้องรายงาน
สารวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทาบัญชี และรายงานการเงินตามมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ของกรมบัญชีกลางประจาปีงบประมาณ และด้านจัดเก็บ
รายได้ ได้มีการขยายฐานข้อมูลผู้อยู่ในข่ายการชาระภาษีเพิ่มมากขึน ประกอบกับได้จัดทาโครงการ
ปรับปรุงข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในการพัฒนาระบบการใช้โปรแกรมเกี่ยวกับระบบ
คอมพิ วเตอร์ในการจั ด เก็ บ ภาษี จึ ง ขอเพิ่ ม ต าแหน่ ง ดั ง กล่ าว เพื่ อ ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ของเทศบาล
ตารางเปรียบเทียบอัตรากาลังเดิม/ใหม่
ประเภท
พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา

กรอบอัตรากาลัง กรอบอัตรากาลัง
เดิม
ใหม่
57
62
6
6

มี/ว่าง

หมายเหตุ

45/17
6/0

เพิ่มขึน 5 อัตรา
เพิ่มขึน 3 อัตรา
ยุบ 1 อัตรา
เพิ่มขึน 1 อัตรา
ยุบ 1 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ

35

37

32/5

พนักงานจ้างทั่วไป

30

30

26/4

สานักการช่าง
- กาหนดตาแหน่งพนักงานเทศบาลสามัญ จานวน 3 ตาแหน่ง 4 อัตรา ดังนี
1. นักจัดการงานทั่วไป
จานวน
2
อัตรา
2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จานวน
1
อัตรา
3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จานวน
1
อัตรา
- กาหนดตาแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 4 ตาแหน่ง 12 อัตรา ดังนี
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จานวน
1
อัตรา
2. ผู้ช่วยนักผังเมือง
จานวน
1
อัตรา
3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จานวน
9
อัตรา
4. ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
จานวน
1
อัตรา

/ - กาหนดตาแหน่ง…

-6- กาหนดตาแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 1 ตาแหน่ง 5 อัตรา ดังนี
1. คนงาน
จานวน
5

อัตรา

เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไม่ให้เกินร้อยละ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี และ
ยังสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ของเทศบาล
ตารางเปรียบเทียบอัตรากาลังเดิม/ใหม่
ประเภท
พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างทั่วไป

กรอบอัตรากาลัง กรอบอัตรากาลัง
เดิม
ใหม่
87
91
12
11
87
99
214
219

มี/ว่าง

หมายเหตุ

73/18
11/0
67/32
204/15

เพิ่มขึน 4 อัตรา
เพิ่มขึน 12 อัตรา
เพิ่มขึน 5 อัตรา

สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ยุบตาแหน่งพนักงานเทศบาล จานวน ๑ ตาแหน่ง ๒ อัตรา ดังนี
1. เจ้าพนักงานสาธารณสุข
จานวน
2
อัตรา
- กาหนดตาแหน่งพนักงานเทศบาลสามัญ จานวน 10 ตาแหน่ง 15 อัตรา ดังนี
1. นายแพทย์
จานวน
๑
อัตรา
2. ทันตแพทย์
จานวน
2
อัตรา
3. สัตวแพทย์
จานวน
1
อัตรา
๔. เภสัชกร
จานวน
๑
อัตรา
๕. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
จานวน
3
อัตรา
๖. พยาบาลวิชาชีพ
จานวน
2
อัตรา
๗. นักวิชาการเงินและบัญชี
จานวน
1
อัตรา
8. นักวิชาการพัสดุ
จานวน
1
อัตรา
9. เจ้าพนักงานพัสดุ
จานวน
1
อัตรา
10. นักวิชาการสุขาภิบาล
จานวน
2
อัตรา
- กาหนดตาแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 2 ตาแหน่ง 4 อัตรา ดังนี
1. ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
จานวน
1
อัตรา
2 .ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จานวน
3
อัตรา
- กาหนดตาแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 2 ตาแหน่ง 6 อัตรา ดังนี
1. พนักงานขับรถยนต์
จานวน
2
อัตรา
2. คนงาน
จานวน
4
อัตรา

/- กาหนดงานใหม่...
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- กาหนดงานใหม่ จานวน 4 งาน ดังนี
1. งานทันตกรรมคลินิก กลุ่มงานบริการการแพทย์ ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตามยุท ธศาสตร์เทศบาลนครนครราชสี มา ข้อ ๑. ยุ ทธศาสตร์ก ารยกระดับ ขีดความสามารถในการ
ให้บริการอย่างครอบคลุมและทั่วถึง
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนครราชสีมาเป็นหน่วยคู่สัญญาของบริการระดับปฐมภูมิ
(Contracting Unit for Primary Care: CUP) กับสานักงานหลักประกันสุขภาพตังแต่เดือนมิถุนายน
๒๕๔๕ มีห น่วยบริการประจา ๑ แห่ง ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนครราชสีมาและ
เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ จานวน ๕ แห่ง
๑. ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ (โพธิ์กลาง)
๒. ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒ (ทุ่งสว่าง)
๓. ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓ (สวนพริกไทย)
๔. ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔ (การเคหะ)
๕. ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖ (วัดศาลาทอง)
มีประชากรทุกสิทธิในพื นที่รับผิดชอบ จานวน ๕๖,๙๗๒ คน จานวนประชากรหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (Universal Coverage : UC) จานวน ๓๔,๘๔๑ คน (ข้อมูลจากกลุ่มงานหลักประกัน
สุขภาพ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒) ได้เปิดให้บริการด้าน
การแพทย์แ ละสาธารณสุ ข เพื่ อการสร้ างเสริ ม สุข ภาพ การป้ อ งกั น โรค การตรวจวินิ จ ฉัย โรค การ
รักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จาเป็นต่อสุขภาพและการดารงชีพ ตลอดทังการให้บริการ
ทางด้านทันตกรรม
เทศบาลนครนครราชสีมา มีทันตแพทย์ปฏิ บัติง านให้บ ริการในคลินิ กทันตกรรม จานวน ๑
อัตรา ส่วนเจ้ าพนัก งานทั น ตสาธารณสุ ข จานวน ๑ อั ตรา ปฏิ บั ติง านด้านส่ง เสริม สุขภาพและการ
ป้องกันโรคในช่องปาก
ปัจจุบันทันตแพทย์ของหน่วยบริการประจา เทศบาลนครนครราชสีมา ๑ คน ปฏิบัติหน้าที่ด้าน
บริการสาธารณสุขในหน่วยบริการปฐมภูมิที่รับผิดชอบ และรับส่งต่อผู้ป่วยต่อจากหน่วยบริการปฐมภูมิ
๔ แห่ ง เมื่อ เกิ น ขีด ความสามารถของเจ้าพนั ก งานทั น ตสาธารณสุข รวมทั งภาระงานที่ เพิ่ ม ขึนตาม
กฎหมายที่บังคับใช้ในปี พ.ศ.๒๕๓๙ และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจนถึง พ.ศ.๒๕๕๙ บังคับไม่ให้พนักงาน
ทั น ตสาธารณสุ ข ถอนฟั น แท้ อุ ด ฟั น แท้ ที่ ย าก เป็ น ต้ น ซึ่ ง ไม่ เหมาะกั บ ภาระงานของเทศบาลนคร
นครราชสีมา ที่มีทันตแพทย์ เพียง ๑ คน ตูแลประชากรทุกสิทธิในพืนที่รับผิดชอบ จานวน ๕๖,๙๗๒
คน/ประชากร UC จานวน ๓๔,๘๔๑ คน เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงานตามแนวราชการ ของผู้บริหาร
เทศบาลนครราชสีมา เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลสัมฤทธิ์สูงสุดในการดูแลสุขภาพประชาชน
จึงจัดตังงานทันตกกรรมคลินิกขึนเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการทันตกรรม
2. งานจักษุสาธารณสุข กลุ่มงานศูนย์บริการสาธารณสุข ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตามยุทธศาสตร์เทศบาลนครนครราชสีมา ข้อ ๑. ยุทธศาสตร์การยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการ
อย่างครอบคุลมและทั่วถึง
งานบริการห้องตรวจตา ได้รวมกับงานศูนย์บริการสาธารณสุขโพธิ์กลาง ปี ๒๕๖๐ จนถึงปัจ จุบัน
ขึนกับกลุ่มงานศูนย์บริการสาธารณสุข มีอัตรากาลัง ดังนี ๑) นายแพทย์ (จักษุแพทย์) จานวน ๑ อัตรา
๒) พยาบาลวิชาชีพ จ านวน ๑ อัตรา ๓) พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน ๑ อัตรา ๔) พนักงานจ้า งทั่วไป
จานวน ๒ ตาแหน่ง และมีการให้บริการ ดังนี

/๑. ตรวจวัดสายตา...
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๑. ตรวจวัดสายตาเพื่อการตัดแว่น
๒. ตรวจวัดความดันลูกตา ตรวจคัดกรองต้อหิน
๓. ตรวจจอประสาทตา
๔. ตรวจวัดสายตา วัดความสามารถของการมองเห็น
๕ ตรวจรักษาภาวะกล้ามเนือตาผิดปกติ ตาเหล่ ตาเข
๖. ตรวจรักษาและผ่าตัดต้อหิน ต้อเนือ
๗. ตรวจรักษาโรคเบาหวานขึนตา
๘. ตรวจรักษาอาการติดเชือบริเวณดวงตาทุกประเภท
๙. ตรวจรักษาภาวะจอประสาทตาผิดปกติในทารกคลอดก่อนกาหนด
๑๐. ผ่าตัดสลายต้อกระจก และเปลี่ยนใส่เลนส์แก้วตาเทียม
๑๑. การเลเซอร์จอประสาทตา ในกรณีผู้ป่วยเบาหวานขึนตา/มีรูฉีกขาดที่จอประสาทตา
๑๒. ตรวจตาเด็กและตรวจวัดสายตาเด็กเพื่อการตัดแว่น
ปริมาณงาน ดังนี
- ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ผู้มารับบริการ ๖,๙๙๙ คน
- ผ่าตัดต้อกระจก ๒๒๕ คน
- จอประสาทตา ๑,๐๐๐ คน
- ตรวจแว่นเด็ก ๑,๕๐๐ คน
- ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ผู้มารับบริการ ๗,๒๑๕ คน
- ผ่าตัดต้อกระจก ๒๕๐ คน
- จอประสาทตา ๑,๐๐๐ คน
- ตรวจแว่นเด็ก ๑,๕๐๐ คน
- ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ผู้มารับบริการ ๖,๔๖๔ คน
- ผ่าตัดต้อกระจก ๑๕๐ คน
- จอประสาทตา ๑,๐๐๐ คน
- ตรวจแว่นเด็ก ๓,๐๐๐ คน
- ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ผู้มารับบริการ ๒,๘๐๐ คน
- ผ่าตัดต้อกระจก ๘๕ คน
- จอประสาทตา ๑,๐๐๐ คน
- ตรวจแว่นเด็ก ๓,๐๐๐ คน
- ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ผู้มารับบริการ ๒,๑๙๘ คน
- ผ่าตัดต้อกระจก ๕๐ คน
- จอประสาทตา ๑,๐๐๐ คน
- ตรวจแว่นเด็ก ๓,๐๐๐ คน
- ปีงบประมาณ ๒๕๖๓(๑ตค๖๒-เมย๖๓) ผู้มารับบริการ ๑,๗๓๐ คน
- ผ่าตัดต้อกระจก ๖ คน
- จอประสาทตา ๑,๐๐๐ คน
- ตรวจแว่นเด็ก ๓,๐๐๐ คน
- รวมทุกประเภท
- ผู้มารับบริการ ๒๗,๔๐๖ คน
- ผ่าตัดต้อกระจก ๗๖๖ คน
- จอประสาทตา ๖,๐๐๐ คน
- ตรวจแว่นเด็ก ๑๕,๐๐๐ คน

/ข้อ 1.1 ...
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ข้อ 1.1 นวัตกรรมการให้บริการนัน เพื่ อให้การบริการประชาชนในเรื่องตา อย่างรวดเร็วในการดูแล
และผ่าตัด ตาต้อกระจา โดยเครื่องมือสลายต้อกระจก ซึ่งได้พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ เท่าโรงพยาบาลจังหวัด
ไม่ให้คนไข้ตาบอดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเครือข่าย ในการดูแลตรวจตา ร่วมกับรพ.มหาราชนครราชสีมา
และ สป.สช. โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ให้บริการคนไข้ ๓๐ บาท ทุกสิทธิเท่าเทียม จึงขอกาหนดงานใหม่เป็น
"งานจักษุสาธารณสุข" กลุ่มงานศูนย์บริการสาธารณสุข ส่วนบริการสาธารณสุ ข สานักการสาธารณสุขและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ให้ ส ามารถขั บ เคลื่ อ นงานตามแนวราชการของผู้ บ ริ ห ารเทศบาลนครนครราชสี ม า
เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและสัมฤทธิ์สูงสุดในการดูแลคนไข้ที่มารับบริการตรวจตา
3. งานโรคอุบัติใหม่/อุบัติซา/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และยาเสพติด กลุ่มงานป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามยุทธศาสตร์เทศบาลนครนครราชสีมา
ข้อ ๑. ยุทธศาสตร์การยกระดับขีดความสามารถในการบริการอย่างครอบคลุมและทั่วถึง
ข้อ ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมีดุลยภาพ
ข้อ ๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
เทศบาลนครนครราชสีมา มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ที่เกิดขึนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๔) ในการป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อ
จากสถานการณ์ ในปั จ จุบั นการระบาดของโรคติ ดต่ อต่ าง ๆ ทวีค วามรุน แรงมากยิ่ งขึน เช่ น โรค
ไข้เลือดออก ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาพบผู้ป่วยเสียชีวิต ๒ ราย สาหรับเขตเทศบาลนครนครราชสีมาพบอัตรา
ป่วย ๑๓๘๘๘ ต่อแสนประชากรซึ่งสูงกว่าอัตราป่วยระดับประเทศ, โรคพิษสุนัขบ้าซึ่งแม้จะไม่พบผู้เสียชีวิตแต่
ยังมีสัตว์ติดเชือจานวนมาก ที่ต้องดาเนินการเฝ้าระวัง เนื่องจากหากพบผู้ป่วยยืนยัน อัตราตายเท่ากับร้อยละ
๑๐๐ อีกทังยังมีโรคอุบัติใหม่ต่าง ๆ ซึ่งมีความรุนแรงและเป็นเหตุให้สูญเสียชีวิตอย่างโรคติดเชือไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (โควิด๑๙) ซึ่ งโรคติ ตต่อดั งที่กล่าวมาเป็น ปัญ หาสาธารณสุ ขที่ส าคัญ ระดับประเทศที่เทศบาลนคร
นครราชสีมาต้องมีความพร้อมในการดาเนินการ ทังด้านบุคลากร วัส ดุ อุปกรณ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
ให้บริการประชาชน การตอบโต้โรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน และเพื่อป้องกัน/เฝ้าระวัง/สอบสวนและ
ควบคุมโรคให้ทันต่อเหตุการณ์
ดังนัน กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส านักการ
สาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม จึ งได้จั ดท าโครงสร้างและแผนอั ตราก าลังให้ส อดคล้อ งกับ ภารหน้ า ที่ ความ
รับผิดชอบและสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อใน
เขตเทศบาลนครนครราชสีมา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ลดการสูญเสียชีวติและทรัพย์สินของ
ประชนในพืนที่ สอดคล้องกับนโยบาย ภารกิจของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนรราชสีมา
4. งานสุขาภิบาลอาหาร กลุ่มงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตามยุทธศาสตร์เทศบาลนครนครราชสีมา
ข้อ ๑. ยุทธศาสตร์การยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมทั่วถึง
ข้อ ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมีคุณภาพ
เนื่องจากเทศบาลนครนครราชสีมา มีภารกิจหน้าที่ในการกากับดูแลตรวจสอบให้ คาแนะนาด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม/ด้านสุขลักษณะของสถานประกอบการ การสุขาภิบาลอาหาร รวมทังด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการ ตลอดจนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการออก/ต่อใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง
แก่ผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ๑๔๑ ประเภท ตลาด สถานที่จาหน่าย/สะสมอาหารการจาหน่าย
สินค้าในที่หรือทางสาธารณะและกิจการที่ทาการเก็บขนและหรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ซึ่งเป็นกิจการที่ต้อง
ควบคุมตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งจากการเจริญเติบโตของเมืองทาให้มีสถาน
ประกอบการประเภทต่าง ๆ เปิดดาเนินการจานวนมาก หากผู้ประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์

/ข้อกาหนด...
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ข้อกาหนดในการประกอบการที่ถูกต้องก็อาจก่อให้เกิดอันตรายและความเสื่อมต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน/
ผู้บริโภคและก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้ ดังนัน จึงมีความจาเป็น ต้องกาหนดกรอบงานให้เกิดชัดเจน เนื่องจาก
กิจการแต่ล ะประเภทมี จานวนเพิ่ มมากขึ นและต้อ งได้ รับการตรวจแนะน าอย่ างทั่ วถึงตามข้อ กาหนดเกณฑ์
มาตรฐานของแต่ละกิจการเพื่อให้เกิดความถูกต้อง สมบูรณ์และครอบคลุมทังเขตเทศบาล
ทังนี ไม่ได้มีการกาหนดอัตรากาลังเพิ่มจากโครงสร้างและแผนอัตรากาลังเดิมแต่อย่างใดเป็นเพียงการ
กาหนดกรอบงานให้เกิด ความชัด เจน เพื่อให้ขับเคลื่อนงานตามแนวทางปฏิบัติร าชการและนโยบายผู้บริหาร
เทศบาลนครนครราชสีมา มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและประชาขน

- เปลี่ยนชื่อกลุ่มงาน/งาน ให้ถูกต้องตามโครงสร้างของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้เกิด
ความสอดคล้อง/ครอบคลุมกับภารกิจงานที่รับผิดชอบ ดังนี
๑. เปลี่ ย นชื่ อ “กลุ่ ม งานส่ ง เสริ ม สิ่ ง แวดล้ อ ม” ส่ ว นส่ ง เสริ ม สาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ ม
เปลี่ยนเป็น “กลุ่มงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม” ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2. เปลี่ยนชื่อ “งานควบคุมโรคติดต่อ” กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ส่วนส่ง เสริม
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนเป็น “งานโรคติดต่อทางการหายใจ/ทางเดินอาหาร/ภูมิคุ้มกัน ” กลุ่มงาน
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3. เปลี่ยนชื่อ “งานป้ องกันโรคติดต่อ ”กลุ่มงานป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ ส่วนส่ง เสริม
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนเป็น “งานโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนและโรคนาโดยแมลง” กลุ่มงานป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
4. เปลี่ ยนชื่ อ “งานอนามั ยสิ่ง แวดล้อม” กลุ่มงานสุขาภิ บาลและสิ่ง แวดล้อม ส่วนส่ง เสริม
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนเป็น “งานอนามัยสิ่ งแวดล้อมและเหตุราคาญ” กลุ่มงานสุขาภิ บาลและ
สิ่งแวดล้อม ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5. เปลี่ยนชื่อ “งานสุขาภิบาล” กลุ่มงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม ส่วนส่งเสริมสาธารณสุข
และสิ่ ง แวดล้ อ ม เปลี่ ย นเป็ น “งานสุ ข าภิ บ าลอาหาร” กลุ่ ม งานสุ ข าภิ บ าลและสิ่ ง แวดล้ อ ม ส่ ว นส่ ง เสริ ม
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
6. เปลี่ยนชื่อ “งานพั ฒ นาระบบจัดเก็บขยะมูลฝอย” กลุ่มงานสุขาภิ บาลสิ่ง แวดล้อม ส่ วน
ส่ ง เสริ ม สาธารณสุ ข และสิ่ งแวดล้ อ ม เปลี่ ย นเป็ น “งานส่ ง เสริ ม การคั ด แยกมู ล ฝอย” กลุ่ ม งานสุ ข าภิ บ าล
สิ่งแวดล้อม ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตารางเปรียบเทียบอัตรากาลังเดิม/ใหม่
ประเภท
พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างทั่วไป

กรอบอัตรากาลัง กรอบอัตรากาลัง
มี/ว่าง
หมายเหตุ
เดิม
ใหม่
๗7
90
56/34 ลดลง 2 อัตรา
เพิ่มขึน 15 อัตรา

๒๐
๖๓
๓๖๕

17
๖๗
๓๗๑

17/0
๔๙/๑๘ เพิ่มขึน 4 อัตรา
๒๙๖/๗๕ เพิม่ ขึน 6 อัตรา
/กองวิชาการ...
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กองวิชาการและแผนงาน
-กาหนดตาแหน่งพนักงานเทศบาลเพิ่ม จานวน 1 ตาแหน่ง 2 อัตรา ดังนี
1. ตาแหน่ง นักวิชาการคลัง
จานวน
2
อัตรา
-กาหนดตาแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 5 ตาแหน่ง 6 อัตรา ดังนี
1. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
จานวน
1
อัตรา
2. ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
จานวน
1
อัตรา
3. ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
จานวน
2
อัตรา
4. ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
จานวน
1
อัตรา
5. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จานวน
1
อัตรา
-กาหนดตาแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 1 ตาแหน่ง 1 อัตรา
1.คนงาน
จานวน
1
อัตรา
เนื่องจากปัจจุบันกองวิชาการและแผนงาน ได้มีภารกิจและปริมาณงานที่เพิ่มมากขึน โดยปัจจุบันกอง
วิชาการและแผนงานมีคดีและสัญญาที่ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดเป็นจานวนมาก ประกอบกับเสถานการณ์
ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการส่งเสริมการท่องเที่ยว ปัจจุบันได้มีการจัดทาโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ
มากขึน คณะผู้บริห ารมีน โยบายเชิง รุกในโครงการสาคัญ หลายโครงการ ส่วนกลางมีข้อ สั่ง การมาเป็ นระยะ
งานจัดทางบประมาณจึงต้องมีการประสานงานกับ สานักงบประมาณและรัฐสภาในการขอจัดสรรงบประมาณ
ประกอบกับบางครังมีภารกิจหลายกิจกรรม จึงมีข้อจากัดด้านบุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึน
จึงขอเพิ่มตาแหน่งดังกล่าวเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์
การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ
ตารางเปรียบเทียบอัตรากาลังเดิม/ใหม่
ประเภท
พนักงานเทศบาล
พนักงานจ้างตามภารกิจ

พนักงานจ้างทั่วไป

กรอบอัตรากาลัง กรอบอัตรากาลัง
มี/ว่าง
หมายเหตุ
เดิม
ใหม่
29
31
26/5 เพิ่มขึน 2 อัตรา
16
22
15/7 เพิ่มขึน 6 อัตรา
9
10
7/3 เพิ่มขึน 1 อัตรา

สานักการศึกษา
- กาหนดตาแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 1 ตาแหน่ง 1 อัตรา ดังนี
1. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
จานวน
1
อัตรา
- ยุบตาแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน ๑ ตาแหน่ง 1 อัตรา ดังนี
1. ผู้ช่วยนักนิเทศสัมพันธ์
จานวน
1
อัตรา
/ตารางเปรียบเทียบ...

- 12 ตารางเปรียบเทียบอัตรากาลังเดิม/ใหม่
ประเภท
พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้างตามภารกิจ

พนักงานจ้างทั่วไป

กรอบอัตรากาลัง
เดิม

41
2
106
55

กรอบอัตรากาลัง
ใหม่
41
2
106
55

มี/ว่าง

หมายเหตุ

36/5
2/0
93/13 ยุบ 1 เพิ่ม 1
52/3

สานักการประปา
- ยุบตาแหน่งพนักงานเทศบาล ตาแหน่ง เจ้าพนักงานประปา จานวน 1 อัตรา
- กาหนดตาแหน่งพนักงานเทศบาลเพิ่ม จานวน 4 ตาแหน่ง 9 อัตรา ดังนี
1. ตาแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า
จานวน
2
อัตรา
2. ตาแหน่ง นายช่างโยธา
จานวน
2
อัตรา
3. ตาแหน่ง นายช่างไฟฟ้า
จานวน
4
อัตรา
4. ตาแหน่ง นายช่างเครื่องกล
จานวน
1
อัตรา
- กาหนดตาแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจเพิ่ม จานวน 7 ตาแหน่ง 16 อัตรา ดังนี
1. ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
จานวน
2
อัตรา
2. ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
จานวน
3
อัตรา
3. ตาแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จานวน
1
อัตรา
4. ตาแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
จานวน
3
อัตรา
5. ตาแหน่ง พนักงานผลิตนาประปา
จานวน
5
อัตรา
6. ตาแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล
จานวน
1
อัตรา
7. ตาแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
จานวน
1
อัตรา
- ยุบตาแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนงาน จานวน 1 อัตรา
- กาหนดตาแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปเพิ่ม จานวน 1 ตาแหน่ง 2 อัตรา ดังนี
1. ตาแหน่ง คนงาน
จานวน
2
อัตรา
- กาหนดงานใหม่ จานวน 3 งาน ดังนี
1. งานวิเคราะห์คุณภาพนา ส่วนผลิต สานักการประปา ตามยุทธศาสตร์การยกระดับ
ขีดความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและทั่วถึง ในการพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมการ
ให้บริการ
เนื่องจากเทศบาลมีหน้าที่ในการจั ดหานาสะอาดให้ได้มาตรฐานคือการให้บริการนาประปา
ที่สะอาด ปลอดภัย มีคุณ ภาพเหมาะที่จะใช้ในการอุปโภคบริโภคของประชาชน ตามเกณฑ์ คุณ ภาพ
นาดื่มองค์การอนามัยโลก (WHO Guidelines Drinking Water Quality Third Edition, 2006) และ
เป็ น ไปตามเกณฑ์ คุ ณ ภาพน าประปาดื่ ม ได้ พ.ศ. 2553 ของกรมอนามั ย ประกอบกั บ ฯ ส านั ก
การประปา ได้ดาเนินโครงการแก้ไขปัญ หาการขาดแคลนนาอุปโภคบริโภค เทศบาลนครนครราชสีมา
แล้ ว เสร็ จ ตั งแต่ ปี 2559 มี ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารและบุ ค ลากรด้ า นการวิ เคราะห์ คุ ณ ภาพน าโดยตรง
จึงมีความประสงค์ขอกาหนดงานเพิ่มงานวิเคราะห์คุณภาพนาอยู่ในความรับผิดชอบของ ส่วนผลิต
/2. งานเทคโนโลยี...
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2. งานเทคโนโลยีสารสนเทศนาสูญเสีย ฝ่ายติดตัง ส่วนบริการและซ่อมบารุง ตามยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมอย่างยั่งยืนในการเพิ่มศักยภาพ ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้วยสานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา ผลิตนาประปาเพื่อสูบจ่าย ให้บริการทังในและ
นอกเขตเทศบาล โดยมีโรงผลิตนาประปา โรงสูบนาดิบ และสถานีสูบจ่ายนาประปา ประจาตามจุด
ต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ ส ามารถด าเนิ น การผลิ ต น าและสู บ จ่ ายน าประปา ให้ ผู้ ใช้ น าในพื นที่ ไ ด้ อ ย่ างทั่ ว ถึ ง
ซึ่งปัจจุบันระบบประปาของเทศบาลฯ มีระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ที่ทันสมัยมาใช้งาน
จานวนมาก เช่น ระบบ DMA เป็นการบริหารจัดการลดนาสูญเสีย ซึ่งนาสูญเสียจะเป็นตัวชีวัดบ่งบอกถึง
สถานภาพและประสิท ธิภ าพของระบบประปาที่มี ผล กระทบต่อ ต้น ทุน การผลิ ตและการให้ บ ริการ
ให้บริการกล่าวคือ หากมีปริมาณอัตราการสูญเสียมาก หมายถึงสถานภาพและประสิทธิภาพของระบบ
ประปาอยู่ในเกณฑ์ต่า มีต้นทุนในการผลิตสูงและการให้บริการด้อยลง ตลอดจนการใช้ทรัพยากรนา
ที่ มี ป ริ ม าณจ ากั ด อย่ างไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ดั ง นั นการควบคุ ม น าสู ญ เสี ย จึ ง ส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ที จ ะต้ อ ง
ดาเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จึงมีความจาเป็นต้องกาหนดงานเทคโนโลยีสารสนเทศนาสูญ เสีย
อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายติดตัง เพื่อดูแลบริหารจัดการนาสูญเสียอย่างเต็ม
3. งานสารวจออกแบบ ฝ่ายติดตัง ส่วนบริการและซ่อมบารุง ตามยุทธศาสตร์การยกระดับขีด
ความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและทั่วถึงในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเทศบาลนครนครราชสีมา มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติให้มีนาสะอาด
หรือการประปาบริการประชาชน ประกอบกั บการขยายตัวของเมืองและชุมชน โดยมีการปลูกสร้าง
ที่พักอาศัย และมีโครงการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ ให้ประชาชนได้เช่าซืออาศัย ทาให้เกิดความต้องการ
ใช้นาของประชาชนในการอุปโภค-บริโภค เพิ่มมากขึน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อปริมาณงานและ
บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ให้ ทันต่อการให้บริการประชาชนผู้ใช้นา สารวจการใช้นาประปา ทาผังแนวท่อ
ประปาและประมาณการในการขออนุญ าตใช้นาประปา สารวจ เขียนแบบ ประมาณราคาโครงการ
ก่อสร้างวางท่อเมนประปา มีความจาเป็นต้องกาหนดงานสารวจออกแบบเพื่อให้ทันต่อการให้บริการ
ประชาชนต่อไป
เนื่องจากปัจจุบันสานักการประปา ผลิตนาประปาเพื่อสูบจ่ายให้บริการประชาชนทังในเขตและนอกเขต
เทศบาล โดยมีโรงผลิตนาประปา โรงสูบนาดิบ และสถานีสูบจ่ายนาประปา ประจาตามจุดต่าง ๆ เพื่อให้สามารถ
ดาเนินการผลิตนาและสูบจ่ายนาประปาให้ผู้ใช้นาในพืนที่ได้อย่างทั่วถึง ประกอบกับการขยายตัวของเมืองและ
ชุมชน โดยมีการปลูกสร้างที่พักอาศัย และมีโครงการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ ให้ประชาชนได้เช่าซืออาศัย ทาให้
เกิดความต้องการใช้นาของประชาชนในการอุปโภค-บริโภค เพิ่มมากขึน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อปริมาณ
งานและบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ให้ทันต่อการให้ บริการประชาชนผู้ใช้นา จึงขอกาหนดตาแหน่งบุคลากรดังกล่าว
และงานเพิ่มเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์การยกระดับ
ขีดความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและทั่วถึง
/ตารางเปรียบเทียบ…
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ตารางเปรียบเทียบอัตรากาลังเดิม/ใหม่
ประเภท
พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างทั่วไป

กรอบอัตรากาลัง กรอบอัตรากาลัง
มี/ว่าง
หมายเหตุ
เดิม
ใหม่
72
80
49/31 ยุบ 1 อัตรา
เพิ่มขึน 9 อัตรา
5
5
5/0
110
126
102/24 เพิ่มขึน 16 อัตรา
170
171
143/28 ยุบ 1 อัตรา
เพิ่ม 2 อัตรา

กองสวัสดิการสังคม
- กาหนดตาแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ 3 ตาแหน่ง 6 อัตรา ดังนี
1. ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จานวน
2. ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
จานวน
3. ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (มีทักษะ)
จานวน
- ยุบตาแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป 2 ตาแหน่ง 3 อัตรา ดังนี
1. ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์
จานวน
2. ตาแหน่งคนงาน
จานวน

2
2
2

อัตรา
อัตรา
อัตรา

1
2

อัตรา
อัตรา

ตารางเปรียบเทียบอัตรากาลังเดิม/ใหม่
ประเภท
พนักงานเทศบาล
พนักงานจ้างตามภารกิจ

พนักงานจ้างทั่วไป

กรอบอัตรากาลัง กรอบอัตรากาลัง
เดิม
ใหม่
27
27
16
22
12
9

มี/ว่าง

หมายเหตุ

23/4
15/7
9/0

เพิ่ม 6 อัตรา
ลดลง 3 อัตรา

มี/ว่าง

หมายเหตุ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตารางเปรียบเทียบอัตรากาลังเดิม/ใหม่
ประเภท
พนักงานเทศบาล
พนักงานจ้างทั่วไป

กรอบอัตรากาลัง กรอบอัตรากาลัง
เดิม
ใหม่
๓
๓
1
1

3/0
1/0
/สรุป…
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สรุป แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 – ๒๕๖6 เทศบาลนครนครราชสีมา
ดังนี้
กรอบอัตรากาลัง กรอบอัตรากาลัง
เดิม
ใหม่

ประเภท
พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างทั่วไป
รวม

489

521

51

47

515

558

932

941

1,987

2,067

มี/ว่าง

หมายเหตุ

394/127 เพิ่มขึน 35 อัตรา
ลดลง 3 อัตรา
47/0
444/114 เพิ่มขึน 48 อัตรา
ลดลง 5 อัตรา
797/144 เพิ่มขึน 15 อัตรา
ลดลง 6 อัตรา
1,682/385

ตารางแสดงภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ค่าใช้จ่ายด้าน
บริหารงานบุคคล
(บาท)
476,064,976
488,656,004
502,223,938

ปีงบประมาณ งบประมาณรายจ่าย
(พ.ศ.)
(บาท)
๒๕๖4
๒๕๖5
๒๕๖6

1,607,504,430
1,687,879,652
1,772,273,635

คิดเป็นร้อยละ
(%)

หมายเหตุ

29.62
28.95
28.34

มติที่ประชุม เห็นชอบ และดาเนินการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕64 – ๒๕66) จัดส่งให้
จังหวัดนครราชสีมาเพื่อพิจารณาต่อไป
เลิกประชุมเวลา

๑๒.00 น.
(ลงชื่อ)
ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวศนิภา ทับทิมธงไชย)
หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยเลขานุการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายพิทยา คาชู)
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
กรรมการและเลขานุการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี

๑.หลักการและเหตุผล
ตามประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ก.กลาง) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
ตาแหน่ง ก าหนดให้ค ณะกรรมการข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้อ งถิ่น (ก.จังหวัด) กาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือ
พนั กงานส่วนท้องถิ่ น ว่าจะมี ตาแหน่ งใด ระดับ ใด อยู่ในส่ วนราชการใด จานวนเท่าใด ให้ คานึ ง ถึง ภาระหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณ ภาพ ของงานปริมาณ ตลอดจนทังภาระค่าใช้จ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาแผนอัตรากาลังของข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ในการกาหนดตาแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ทังนี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
(ก.กลาง) กาหนด และมติคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบประกาศ
กาหนดการกาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยกาหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทา
แผนอัตรากาลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็น กรอบในการกาหนดตาแหน่ง และการใช้ตาแหน่งข้าราชการหรือ
พนั กงานส่วนท้องถิ่ น โดยให้เสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือ พนั กงานส่ วนท้อ งถิ่น (ก.จัง หวัด) พิจ ารณาให้ ความ
เห็นชอบ โดยได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตังคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง วิเคราะห์อานาจหน้าที่
และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิเคราะห์ความต้องการกาลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้กาลังคน จัดทา
กรอบอัตรากาลัง และกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผน
อัตรากาลัง ๓ ปี
จากหลั ก การและเหตุ ผลดั ง กล่ าว เทศบาลนครนครราชสีม าจึ ง ได้ จั ด ท าแผนอั ต ราก าลั ง ๓ ปี ส าหรั บ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 – ๒๕๖6 ขึน

๒.วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้เทศบาลนครนครราชสีมามีโครงสร้างการแบ่งงาน และระบบงานที่เหมาะสมไม่ซาซ้อน
๒.๒ เพื่ อ ให้ เทศบาลนครนครราชสี ม ามี ก ารก าหนดประเภทต าแหน่ ง สายงานการจั ด อั ต ราก าลั ง
โครงสร้างส่วนราชการให้เหมาะสมกับอานาจหน้าที่ของเทศบาลนครนครราชสีมา ตามพระราชบัญ ญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามพระราชบัญญัติกาหนด แผนและขันตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
๒.๓ เพื่ อให้ ค ณะกรรมการพนั กงานเทศบาลจั ง หวั ด นครราชสี มา (ก.จั งหวั ดนครราชสี ม า) สามารถ
ตรวจสอบการกาหนดตาแหน่ง และการใช้ตาแหน่งพนักงานเทศบาล
พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ว่าถูกต้องเหมาะสมกับภารกิจ อานาจหน้าที่ ความ
รับผิดชอบของส่วนราชการนันหรือไม่
๒.๔ เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลนครนครราชสีมา
๒.๕ เพื่อให้เทศบาลนครนครราชสีมา สามารถวางแผนอัตรากาลังในการบรรจุและแต่ง ตังพนักงาน
เทศบาล พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลนคร
นครราชสีมา เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ
มีความคุ้มค่า สามารถลดขันตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกภารกิจงานหรือหน่วยงานที่ไม่จาเป็น การ
ปฏิบัติภารกิจสามารถให้บริการสาธารณะ แก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
๒.๖ เพื่ อให้ เทศบาลนครนครราชสี มา สามารถควบคุม ภาระค่า ใช้ จ่ายด้านการบริหารงานบุค คลให้
เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด

ค๓.กรอบแนวคิ
า
ดในการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
เทศบาลนครนครราชสีมา ได้แต่งตังคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี
เป็น ประธานกรรมการ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ เป็นกรรมการ หั วหน้ าสานัก ปลัดเทศบาล
เป็นกรรมการและเลขานุการ และหัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างาน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าที่จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
โดยมีขอบเขตเนือหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี
๓.๑ การวิ เ คราะห์ ภ ารกิ จ อ าน าจหน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบ ของเทศบาลนค รน ครราชสี ม า
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาจังหวัด นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร และสภาพ
ปัญหาในพืนที่ของเทศบาลนครนครราชสีมา เพื่อให้การดาเนินการของเทศบาลนครนครราชสีมาบรรลุผลตามพันธกิจที่
ตังไว้ จึงจาเป็นต้องจัดสรรอัตรากาลัง ตามหน่วยงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการดาเนินการ โดยมุมมองนีเป็น
การพิจารณาว่าลักษณะงานในปัจจุบันที่ดาเนินการอยู่นันครบถ้วนและตรงตามภารกิจ อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ
หรือไม่ อย่างไร หากลักษณะงานที่ทาอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจ อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ จึงต้องพิจารณา
วางแผนกรอบอัตรากาลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องดาเนินการแล้ว
อาจทาให้การจัดสรรกาลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทังนี เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องแผน
กาลังคนให้สามารถรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต
๓.๒ กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน และการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจตามอานาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดนครราชสีมา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 การวิ เคราะห์ ต้ น ทุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยของก าลั ง คน : Supply pressure เป็ น การน าประเด็ น ค่ า ใช้ จ่ า ย
บุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด กาหนด
ตาแหน่งในสายงานต่าง ๆ จานวนตาแหน่ง และระดับตาแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน
และคุณภาพของงาน รวมทังสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ โดยในส่วนนีจะคานึงถึง
3.3.1 การจัดระดับชันงานที่เหมาะสม ให้พิจารณาถึงต้นทุนต่อการกาหนดระดับชันงานในแต่ละ
ประเภท เพื่อให้การกาหนดตาแหน่งและการปรับระดับชันงานเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด
3.3.2 การจัดสรรงบประมาณของบุคลากรเทศบาลนครนครราชสี มา พนั กงานงานเทศบาล
พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง โดยหลักการแล้ว การจัดประเภทลักษณะงานผิดจะ
มีผลกระทบต่ อประสิท ธิภ าพ และต้น ทุน ในการท างานขององค์ก ร ดัง นั น ในการกาหนดอัต รากาลัง ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าตาแหน่งที่กาหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่
หรือควรเปลี่ยนลักษณะการกาหนดตาแหน่งเพื่อให้การทางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน โดยภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุค คลต้อ งไม่ เกิน ร้อยละสี่ สิบ ของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ย บ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
๓.4 การวิ เคราะห์ ก ระบวนการและเวลาที่ ใช้ ในการปฏิ บั ติ ง าน เป็ น การน าข้ อ มู ล เวลาที่ ใช้ ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง โดยสมมติฐานที่ว่า
งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตรากาลังคนมากกว่า อย่างไรก็ดีในภาค
ราชการส่วนท้องถิ่นนันบางลักษณะ เช่น งานกาหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิคด้านช่าง หรืองานบริการบาง
ประเภทไม่ ส ามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้ ดั ง นั น การค านวณเวลาที่ ใ ช้ ในกรณี ข องภาคราชการท้ อ งถิ่ น นั น
จึงทาได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ(Relative Information) มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการกาหนดคานวณอัตรากาลัง
ต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนันก่อนจะคานวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้อง

พิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครังอาจ
เป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอื่น ก็มีความจาเป็นต้องมา
ใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
๓.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพื่อประกอบการกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นการนาผลลัพท์ที่พึง
ประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจานวนกรอบอัตรากาลังที่ต้องใช้สาหรับการสร้าง
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยสมมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงานในปัจจุบันและใน
อนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการกาหนด/เกลี่ยอัตรากาลังใหม่ เพื่อให้
เกิดการทางานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทางานตามภารกิจของส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด
๓.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียหรือนาประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อยใน 3 ประเด็นดังนี
3.6.1 เรื่องพืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการแบ่งงาน
ในพืนที่นันจะมีผลต่อการกาหนดกรอบอัตรากาลัง เป็นอย่างมาก เช่น การกาหนดโครงสร้างที่มากเกินไปจะทาให้เกิด
ตาแหน่งงานขึนตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝ่าย งานธุรการ สารบรรณและบริหารทั่วไปในส่วนราชการนัน ซึ่งอาจมี
ความจาเป็นต้องทบทวนว่าการกาหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนันมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆ ส่วนราชการในปัจจุบัน มีข้าราชการสูงอายุ
จานวนมาก ดังนั น อาจต้อ งมีก ารพิ จารณาถึง การเตรีย มการเรื่อ งกรอบอั ตราก าลัง ที่ จะรองรับ การเกษี ย ณอายุ ของ
ข้าราชการ ทังนี ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับตาแหน่งที่เหมาะสมขึนทดแทนตาแหน่งที่จะเกษียณอายุไป
เป็นต้น
3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วนราชการและ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนันๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่างๆ อาจทาให้การกาหนด
กรอบอัตรากาลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน
3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตรากาลังขององค์กรอื่นๆ กระบวนการนีเป็นกระบวนการ
นาข้อมูลของอัตรากาลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกั น เช่น การเปรียบเทียบจานวนกรอบอัตรากาลังของงาน
การเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ก. และงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ข. ซึ่ง มีหน้าที่รับผิดชอบคล้ายกัน โดยสมมติฐานที่ว่า
แนวโน้มของการใช้อัตรากาลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกันน่าจะมีจานวนการกาหนด
ตาแหน่งคล้ายคลึงกันได้
3.8 เทศบาลนครนครราชสีม า มีแผนการพั ฒ นาพนั กงานเทศบาลทุกคน โดยต้องได้ รับ การพัฒ นา
ความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครัง
การวิเคราะห์ ข้ อ มู ลเพื่ อ กาหนดกรอบอั ต ราก าลั ง ไม่ มุ่ ง เน้ น ในการเพิ่ ม เกลี่ ย หรือ ลดจ านวนกรอบ
อัตรากาลังเป็นสาคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณากาหนดกรอบอัตรากาลังที่เป็นระบบ
มากขึน นอกจากนันยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการกาหนดตาแหน่งที่เหมาะสม(Right Jobs)มากกว่าการเพิ่ม/
ลดจานวนตาแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วพบว่าการกาหนดกรอบตาแหน่งในประเภททั่วไปอาจ
มีความเหมาะสมน้อยกว่าการกาหนดตาแหน่งประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน ทังๆ ที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก
รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการทางานก็พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิง
ปฏิบัติงาน และส่วนราชการอื่นก็กาหนดตาแหน่งในงานลักษณะนีเป็นตาแหน่งประเภทวิชาการ ถ้าเกิดกรณีเช่นนีน่าจะมี
เหตุผลเพียงพอที่จะกาหนดกรอบอัตรากาลังในลักษณะงานนีเป็นตาแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพิ่มจานวนตาแหน่ง
ของส่วนราชการเลย โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตรากาลัง(Effective Man Power Planning
Framework) นีจะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบายเหตุผลเชิง
วิชาการสาหรับการวางแผนกรอบอัตรากาลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ นอกจากนันการรวบรวบ
ข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะทาให้ส่วนราชการ สามารถนาข้อมูลเหล่านีไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอื่นๆ เช่น

- การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะทาให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบ หากจะต้องมีการเกลี่ย
อัตรากาลังระหว่างหน่วยงาน
- การจั ด ท ากระบวนการจริ ง (Work process) จะท าให้ ไ ด้ เวลามาตรฐานที่ จ ะสามารถน าไปใช้ วั ด
ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานของบุ ค คลได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง รวมถึ ง ในระยะยาวส่ ว นราชการสามารถน าผลการจั ด ท า
กระบวนการและเวลามาตรฐานนีไปวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงกระบวนการ(Process Re-engineer)อันจะนาไปสู่การใช้
อัตรากาลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึน
- การเก็บข้อมูลผลงาน จะทาให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในอนาคต
ต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการทางาน เพื่อรองรับภารกิจที่จะเพิ่ม/ลดลง

