
 
 
 
 



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  

เทศบาลนครนครราชสีมา 
คร้ังที่  ๑/๒๕๖3 

เม่ือวันอังคารท่ี  11  สิงหาคม  ๒๕๖3  เวลา 11.00  น. 
ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครราชสีมา  ชั้น ๒ 

………………………………….. 
ผู้เข้าประชุม 

1. นายสุรวุฒิ   เชิดชัย นายกเทศมนตรี ประธานกรรมการ 
2. นายทวีศักดิ์   พันธ์วิเศษศักดิ์ ปลัดเทศบาล กรรมการ 
3. นางนิลุบล   โชคบัญชา ผอ.ส านักการคลัง กรรมการ 
4. นายผจญ     ฐิตะรังษี ผอ.ส านักการช่าง กรรมการ 
5. นางสายชล   มือขุนทด ผอ.ส่วนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

รักษาราชการแทน  
ผอ.ส านักการสาธารณสุขฯ 

กรรมการ 

6. นางเพ็ญศิริ   วงษ์เมธีกิตต์ิ ผอ.ส่วนผลิต รักษาราชการแทน  
ผอ.ส านักการประปา 

กรรมการ 

7. นายวันชัย   สุมโนจิตราภรณ์ ผอ.ส านักการศึกษา กรรมการ 
8. นางกัลย์นภัส   วรรณวิจิตร์ ผอ.กองวิชาการและแผนงาน กรรมการ 
9. นางภัทรวดี   ปรินแคน ผอ.กองสวัสดิการสังคม กรรมการ 
10. นายพิทยา   ค  าชู หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล กรรมการและเลขานุการ 
11. นายพูนศักดิ์   วัฒนธนาพันธุ ์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
12. นางสาวศนิภา    ทับทิมธงไชย หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายบุญเหลือ   เจริญวัฒน ์ รองนายกเทศมนตรี  
2. นายพงษ์เลิศ   สุภัทรวณิชย์ รองนายกเทศมนตรี  
3. นายบ ารุง   เจริญพจน์ รองนายกเทศมนตรี  
4. นายสหพล   กาญจนเวนิช รองนายกเทศมนตรี  
5. นายสันติ   เกิดโมฬี รองปลัดเทศบาล  
6. นายกัมปนาท   บุตรโต รองปลัดเทศบาล  
7. นางอัปสร   นิตยสุทธิ หัวหน้างานการเจ้าหน้าท่ี  
8. นายอนุชาติ   สวามีชัย หัวหน้างานระบบและมาตรฐานฯ  
9. นางสาวสุวรรณรัตน์  ลือพงศ์พัฒนะ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  

10. นางธีติมา   นันทะแสน นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  

     
            เวลา 11.00 น.  ท่ีประชุมครบองค์ประชุม  นายสุรวุฒิ  เชิดชัย  นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา  ท าหน้าท่ี
ประธานท่ีประชุมกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี  
 

/ระเบียบวาระท่ี 1… 
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ระเบียบวาระที่ ๑    เร่ืองที่ประธานจะแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ (ถ้ามี) 
                      -ไม่ม-ี 

 

ระเบียบวาระที่ ๒    เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว (ถ้ามี) 
                                                  -ไม่มี-       
                          

ระเบียบวาระที่ ๓    เร่ือง  การพิจารณาการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕๖4-๒๕๖6)   
(นายทวีศักด์ิ  พันธ์วิเศษศักด์ิ)   ด้วยแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ของเทศบาลนคร 
ปลัดเทศบาล นครราชสีมาครบก าหนดใช้บังคับในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖3 โดยจะต้องด าเนินการจัดท า 

แผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4-๒๕๖6 ให้แล้วเสร็จก่อนแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  
ฉบับเดิมจะครบก าหนด โดยปฏิบัติตามหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ท่ี นม 0809.2/ว 70 ลงวันท่ี  
19 มิถุนายน 2563 เรื่อง การจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 – 2566 

 ในการนี  งานการเจ้าหน้าท่ี ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล  ได้ประสานส านัก/กอง        
ให้ด าเนินการวิเคราะห์อ านาจหน้าท่ีและภารกิจ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ และยุทธศาสตร์การพัฒนา    
ตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ดังนี  

           ๑. ยุทธศาสตร์การยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและท่ัวถึง 
     ๑.๑ พัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมการให้บริการ 
     ๑.๒ สร้างเครือข่ายการพัฒนาท่ีมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับโดยการบูรณาการกับทุกภาคส่วน 
     ๑.๓ บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
     ๑.๔ พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้ก้าวทันการเปล่ียนแปลง 
     ๑.๕ พัฒนาอาคารสถานท่ี เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลในการให้บริการ 

           ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมีดุลยภาพ 
      ๒.๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตท้องถิ่น 
      ๒.๒ ยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน 
      ๒.๓ ปลูกจิตส านึกสาธารณะและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม 
      ๒.๔ เสริมสร้างรากฐานการเรียนรู้และแบบอย่างความดีงามในสังคม 

           ๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
      ๓.๑ ส่งเสริมการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและการเตรียมความพร้อมรับมือต่อสาธารณภัย 
      ๓.๒ เร่งรัดปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบนิเวศน์ และเพิ่มพื นท่ีสีเขียว 
      ๓.๓ พัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมด้วยการบูรณาการจากทุกภาคส่วน 
      ๓.๔ เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

          ๔. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ 
     ๔.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล 
     ๔.๒ เสริมสร้างการพัฒนารายได้และเศรษฐกิจชุมชน 
     ๔.๓ ส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
     ๔.๔ พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพื นฐานให้พร้อมรับการเติบโตของเมือง 
 

/ดังนั น... 
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       ดังนั น เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการก าหนดต าแหน่ง การใช้ต าแหน่งของเทศบาลนคร 

นครราชสีมาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4-๒๕๖6 เรียงตามล าดับ ดังนี  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี ) 

๑) หลักการและเหตุผล  
.................................................................................................................................................................. 
๒) วัตถุประสงค์  
.................................................................................................................................................................. 
๓) ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  
.................................................................................................................................................................. 
 ๔) สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในเขตพื นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 .................................................................................................................................................................. 
     ๕) ภารกิจ อ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

.......................................................................................................................................................... 
 ๖) ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการ  
.............................................................................................................................................................. 
๗) สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง     

   ........................................................................................................................................................... 
   ๘) โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 

............................................................................................................................................................... 
๙) ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
................................................................................................................................................................ 

  ๑๐) แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  
.................................................................................................................................................................. 

  ๑๑) บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขท่ีต าแหน่งในส่วนราชการ  
.................................................................................................................................................................. 

  ๑๒) แนวทางการพัฒนาข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น    
.................................................................................................................................................................. 

      ๑๓) ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง 
 ........................................................................................................................................................... 

สรุปการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 – ๒๕๖6) ของส านัก/กอง 
ดังต่อไปนี้ 

 

๑.ส านักปลัดเทศบาล   
 

-ยุบพนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างท่ัวไป จ านวน  2  ต าแหน่ง  4  อัตรา ดังนี   
 1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    จ านวน   3 อัตรา  
 2. คนงาน     จ านวน     1  อัตรา 
  
 
  

/- เปล่ียนช่ืองาน... 
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- เปล่ียนช่ืองานให้ถูกต้องตามโครงสร้างของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และก าหนดงานเพิ่มใหม่

ดังนี  
๑. เปล่ียนช่ือ งานระบบและมาตรฐานบุคคล เป็น งานสรรหาและบรรจุแต่งตั ง สังกัดฝ่าย
อ านวยการ 
2. เพิ่มงาน งานสถานีย่อยแห่งท่ี 3 สังกัดฝ่ายปกครอง ส านักปลัดเทศบาล  
ตามยุทธศาสตร์ เทศบาลนครนครราชสีมา 
1.ยุทธศาสตร์การยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและทั่วถึง 

        เนื่องจากเทศบาลนครนครราชสีมา      มีภารกิจหน้าท่ีในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จากสถานการณ์
ปัจจุบัน พิบัติภัยท่ีเกิดขึ นในเขตพื นท่ี เทศบาลนครนครราชสีมา แต่ละครั งได้มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ น ซึ่ง
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจ านวนมาก จากการศึกษาปัญหาการจัดการด้าน
การบรรเทา สาธารณภัยได้พบว่า ปัญหาส าคัญส่วนหนึ่งซึ่งพบได้บ่อยครั งเกิดจากการพัฒนาเมืองอย่างรวดเร็ว 
โดยมีการก่อสร้างอาคารเพื่อใช้สอยในรูปแบบต่าง ๆ เช่น อาคารหอพักอาศัย อาคารศูนย์การค้า อาคาร
โรงพยาบาล ฯลฯ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีเทศบาลนครนคราชสีมาต้องมีความพร้อมและศักยภาพในการให้บริการ 
การตอบโต้ภัยพิบัติ การช่วยเหลือประชาชน อย่างรวดเร็วและทันท่วงที ดังนั น เทศบาลนครนครราชสีมา จึงได้
จัดตั งสถานีดับเพลิงย่อย (งานสถานีย่อย แห่งท่ี 3) ขึ นเพื่อ  เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน การให้บริการ การตอบโต้ภัยพิบัติ อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เพื่อเป็นการลดความสูญเสียท่ีจะ
เกิดขึ นกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และสามารถการขับเคล่ือนงานตามแนวทางการปฏิบัติราชการ 
นโยบายและผู้บริหารเทศบาลนครนครราชสีมา ให้ เกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และสัมฤทธิ์สูงสุดต่อทาง
ราชการ 

 เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไม่ให้เกินร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ทั งนี ยังสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ของเทศบาล 
ตารางเปรียบเทียบอัตราก าลังเดิม/ใหม่ 
 

 

  
 
 
 
 
 
  ส านักการคลัง 
 

  - ก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาลสามัญ จ านวน 2 ต าแหน่ง 5 อัตรา ดังนี  
 

   1. นักวิชาการจัดเก็บรายได้  จ านวน  4 อัตรา 
   2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์  จ านวน  1 อัตรา    

  - ก าหนดต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  3 ต าแหน่ง  3  อัตรา  ดังนี  
 

   1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ   จ านวน  1 อัตรา 
   2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จ านวน  1 อัตรา 
   3. ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์  จ านวน  1 อัตรา 

/ยุบเลิกพนักงาน... 
 

ประเภท 
กรอบอัตราก าลัง 

เดิม 
กรอบอัตราก าลัง 

ใหม่ 
มี/ว่าง หมายเหตุ 

พนักงานเทศบาล 96 96 83/13  
ลูกจ้างประจ า 6 6 6/0  
พนกังานจ้างตามภารกิจ 82 79 70/9 ลดลง  3  อัตรา 
พนักงานจ้างทั่วไป 76 75 59/16 ลดลง  1  อัตรา 
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- ยุบพนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าท่ีทะเบียนทรัพย์สิน จ านวน  1 อัตรา 
 

  - ก าหนดต าแหน่งพนักงานจ้างท่ัวไปเพิ่ม   จ านวน  1  ต าแหน่ง  1 อัตรา  ดังนี      

   1.  คนงาน    จ านวน  1 อัตรา 
 

  - ยุบพนักงานจ้างท่ัวไป ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีทะเบียนทรัพย์สิน  จ านวน  1  อัตรา 
 

 เนื่องจากในปัจจุบันส านักการคลัง  ได้มีภารกิจและปริมาณงานท่ีเพิ่มมากขึ น โดยต้องรายงาน
ส ารวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท าบัญชี  และรายงานการเงินตามมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ของกรมบัญชีกลางประจ าปีงบประมาณ และด้านจัดเก็บ
รายได้  ได้มีการขยายฐานข้อมูลผู้อยู่ในข่ายการช าระภาษีเพิ่มมากขึ น  ประกอบกับได้จัดท าโครงการ
ปรับปรุงข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในการพัฒนาระบบการใช้โปรแกรมเกี่ยวกับระบบ
คอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บภาษี  จึงขอเพิ่มต าแหน่งดังกล่าว เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ของเทศบาล 
 

  ตารางเปรียบเทียบอัตราก าลังเดิม/ใหม่ 
 

ประเภท 
กรอบอัตราก าลัง 

เดิม 
กรอบอัตราก าลัง 

ใหม่ 
มี/ว่าง หมายเหตุ 

พนกังานเทศบาล 57 62 45/17 เพิ่มขึ น 5 อัตรา 

ลูกจ้างประจ า 6 6 6/0  

พนกังานจ้างตามภารกิจ 35 37 32/5 เพิ่มขึ น 3 อัตรา 
ยุบ  1  อัตรา 

พนกังานจ้างทั่วไป 30 30 26/4 เพิ่มขึ น 1 อัตรา 
ยุบ  1  อัตรา 

 
 ส านักการช่าง 

    - ก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาลสามัญ จ านวน 3 ต าแหน่ง 4 อัตรา ดังนี  
   1. นักจัดการงานท่ัวไป   จ านวน  2   อัตรา 
   2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จ านวน   1   อัตรา 
   3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์  จ านวน   1   อัตรา 

- ก าหนดต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 4 ต าแหน่ง  12  อัตรา ดังนี  
   1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   จ านวน   1 อัตรา  
   2. ผู้ช่วยนักผังเมือง   จ านวน   1  อัตรา 
   3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา       จ านวน   9   อัตรา 
   4. ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์  จ านวน  1 อัตรา 

 
 
 

/ - ก าหนดต าแหน่ง… 
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  - ก าหนดต าแหน่งพนักงานจ้างท่ัวไป จ านวน 1 ต าแหน่ง 5  อัตรา ดังนี  
   1. คนงาน    จ านวน   5   อัตรา 

เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไม่ให้เกินร้อยละ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ 
ยังสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ของเทศบาล  

ตารางเปรียบเทียบอัตราก าลังเดิม/ใหม่ 
 

ประเภท 
กรอบอัตราก าลัง 

เดิม 
กรอบอัตราก าลัง 

ใหม่ 
มี/ว่าง หมายเหตุ 

พนกังานเทศบาล 87 91 73/18 เพิ่มขึ น 4 อัตรา 

ลูกจ้างประจ า 12 11 11/0  

พนกังานจ้างตามภารกิจ 87 99 67/32 เพิ่มขึ น 12 อัตรา 

พนกังานจ้างทั่วไป 214 219 204/15 เพิ่มขึ น 5 อัตรา 
 
 ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 - ยุบต าแหน่งพนักงานเทศบาล จ านวน ๑ ต าแหน่ง ๒ อัตรา ดังนี  
 1. เจ้าพนักงานสาธารณสุข  จ านวน  2  อัตรา 

  -  ก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาลสามัญ จ านวน 10 ต าแหน่ง 15 อัตรา ดังนี  
 1. นายแพทย์    จ านวน  ๑ อัตรา 

2. ทันตแพทย์    จ านวน  2 อัตรา 
3. สัตวแพทย์    จ านวน  1 อัตรา 

 ๔. เภสัชกร    จ านวน  ๑  อัตรา 
 ๕. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม  จ านวน  3 อัตรา 
 ๖. พยาบาลวิชาชีพ   จ านวน  2 อัตรา 
 ๗. นักวิชาการเงินและบัญชี  จ านวน  1 อัตรา 

   8. นักวิชาการพัสดุ   จ านวน  1 อัตรา 
   9. เจ้าพนักงานพัสดุ   จ านวน  1 อัตรา  
   10. นักวิชาการสุขาภิบาล  จ านวน  2 อัตรา  
  - ก าหนดต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 2 ต าแหน่ง 4 อัตรา ดังนี  
   1. ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์  จ านวน  1 อัตรา 
   2 .ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน  3 อัตรา 

- ก าหนดต าแหน่งพนักงานจ้างท่ัวไป จ านวน 2 ต าแหน่ง 6 อัตรา ดังนี  
   1. พนักงานขับรถยนต์   จ านวน  2 อัตรา 
   2. คนงาน    จ านวน  4 อัตรา 
   
 
 

/- ก าหนดงานใหม่... 
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- ก าหนดงานใหม่ จ านวน 4 งาน ดังนี  
1. งานทันตกรรมคลินิก กลุ่มงานบริการการแพทย์ ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ตามยุทธศาสตร์เทศบาลนครนครราชสีมา ข้อ ๑. ยุทธศาสตร์การยกระดับขีดความสามารถในการ
ให้บริการอย่างครอบคลุมและท่ัวถึง 

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนครราชสีมาเป็นหน่วยคู่สัญญาของบริการระดับปฐมภูมิ 
(Contracting Unit for Primary Care: CUP) กับส านักงานหลักประกันสุขภาพตั งแต่เดือนมิถุนายน 
๒๕๔๕ มีหน่วยบริการประจ า ๑ แห่ง ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนครราชสีมาและ
เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ จ านวน ๕ แห่ง 

     ๑. ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ (โพธิ์กลาง) 
     ๒. ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒ (ทุ่งสว่าง) 
     ๓. ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓ (สวนพริกไทย) 
     ๔. ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔ (การเคหะ) 
     ๕. ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖ (วัดศาลาทอง) 
มีประชากรทุกสิทธิในพื นท่ีรับผิดชอบ จ านวน ๕๖,๙๗๒ คน จ านวนประชากรหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ (Universal Coverage : UC) จ านวน ๓๔,๘๔๑ คน (ข้อมูลจากกลุ่มงานหลักประกัน
สุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒) ได้เปิดให้บริการด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การ
รักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพท่ีจ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีพ ตลอดทั งการให้บริการ
ทางด้านทันตกรรม 

เทศบาลนครนครราชสีมา มีทันตแพทย์ปฏิบัติงานให้บริการในคลินิกทันตกรรม จ านวน ๑ 
อัตรา ส่วนเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จ านวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพและการ
ป้องกันโรคในช่องปาก 

ปัจจุบันทันตแพทย์ของหน่วยบริการประจ า เทศบาลนครนครราชสีมา ๑ คน ปฏิบัติหน้าท่ีด้าน
บริการสาธารณสุขในหน่วยบริการปฐมภูมิท่ีรับผิดชอบ และรับส่งต่อผู้ป่วยต่อจากหน่วยบริการปฐมภูมิ 
๔ แห่ง เมื่อเกินขีดความสามารถของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข รวมทั งภาระงานท่ีเพิ่มขึ นตาม
กฎหมายท่ีบังคับใช้ในปี พ.ศ.๒๕๓๙ และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจนถึง พ.ศ.๒๕๕๙ บังคับไม่ให้พนักงาน
ทันตสาธารณสุข ถอนฟันแท้ อุดฟันแท้ท่ียาก เป็นต้น ซึ่งไม่เหมาะกับภาระงานของเทศบาลนคร
นครราชสีมา ท่ีมีทันตแพทย์ เพียง ๑ คน ตูแลประชากรทุกสิทธิในพื นท่ีรับผิดชอบ จ านวน ๕๖,๙๗๒ 
คน/ประชากร UC จ านวน ๓๔,๘๔๑ คน เพื่อให้สามารถขับเคล่ือนงานตามแนวราชการ ของผู้บริหาร
เทศบาลนครราชสีมา เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลสัมฤทธิ์สูงสุดในการดูแลสุขภาพประชาชน 
จึงจัดตั งงานทันตกกรรมคลินิกขึ นเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการทันตกรรม 

 
2. งานจักษุสาธารณสุข กลุ่มงานศูนย์บริการสาธารณสุข ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ตามยุทธศาสตร์เทศบาลนครนครราชสีมา ข้อ ๑. ยุทธศาสตร์การยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการ
อย่างครอบคุลมและท่ัวถึง 

งานบริการห้องตรวจตา ได้รวมกับงานศูนย์บริการสาธารณสุขโพธิ์กลาง ปี ๒๕๖๐ จนถึงปัจจุบัน 
ขึ นกับกลุ่มงานศูนย์บริการสาธารณสุข มีอัตราก าลัง ดังนี  ๑) นายแพทย์ (จักษุแพทย์) จ านวน ๑ อัตรา  
๒) พยาบาลวิชาชีพ จ านวน ๑ อัตรา ๓) พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน ๑ อัตรา ๔) พนักงานจ้างท่ัวไป
จ านวน ๒ ต าแหน่ง และมีการให้บริการ ดังนี  

/๑. ตรวจวัดสายตา... 
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       ๑. ตรวจวัดสายตาเพื่อการตัดแว่น 
       ๒. ตรวจวัดความดันลูกตา ตรวจคัดกรองต้อหิน 
       ๓. ตรวจจอประสาทตา 
       ๔. ตรวจวัดสายตา วัดความสามารถของการมองเห็น 
       ๕ ตรวจรักษาภาวะกล้ามเนื อตาผิดปกติ ตาเหล่ ตาเข 
       ๖. ตรวจรักษาและผ่าตัดต้อหิน ต้อเนื อ 
       ๗. ตรวจรักษาโรคเบาหวานขึ นตา 
       ๘. ตรวจรักษาอาการติดเชื อบริเวณดวงตาทุกประเภท 
       ๙. ตรวจรักษาภาวะจอประสาทตาผิดปกติในทารกคลอดก่อนก าหนด 
      ๑๐. ผ่าตัดสลายต้อกระจก และเปลี่ยนใส่เลนส์แก้วตาเทียม 
      ๑๑. การเลเซอร์จอประสาทตา ในกรณีผู้ป่วยเบาหวานขึ นตา/มีรูฉีกขาดท่ีจอประสาทตา 
      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 นวัตกรรมการให้บริการนั น เพื่อให้การบริการประชาชนในเรื่องตา อย่างรวดเร็วในการดูแล 
และผ่าตัด ตาต้อกระจ า โดยเครื่องมือสลายต้อกระจก ซึ่งได้พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ เท่าโรงพยาบาลจังหวัด 
ไม่ให้คนไข้ตาบอดและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีเครือข่าย ในการดูแลตรวจตา ร่วมกับรพ.มหาราชนครราชสีมา 
และ สป.สช. โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ให้บริการคนไข้ ๓๐ บาท ทุกสิทธิเท่าเทียม จึงขอก าหนดงานใหม่เป็น 
"งานจักษุสาธารณสุข" กลุ่มงานศูนย์บริการสาธารณสุข ส่วนบริการสาธารณสุข ส านักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงานตามแนวราชการของผู้บริหารเทศบาลนครนครราชสีมา              
เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและสัมฤทธิ์สูงสุดในการดูแลคนไข้ท่ีมารับบริการตรวจตา 

   3. งานโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ  า/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และยาเสพติด กลุ่มงานป้องกันและ 
ควบคุมโรคติดต่อ ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามยุทธศาสตร์เทศบาลนครนครราชสีมา 

ข้อ ๑. ยุทธศาสตร์การยกระดับขีดความสามารถในการบริการอย่างครอบคลุมและท่ัวถึง 
    ข้อ ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมีดุลยภาพ 
    ข้อ ๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
เทศบาลนครนครราชสีมา มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

ท่ีเกิดขึ นในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๔) ในการป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อ 

จากสถานการณ์ในปัจจุบันการระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ น เช่น โรค
ไข้เลือดออก ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาพบผู้ป่วยเสียชีวิต ๒ ราย ส าหรับเขตเทศบาลนครนครราชสีมาพบอัตรา
ป่วย ๑๓๘๘๘ ต่อแสนประชากรซึ่งสูงกว่าอัตราป่วยระดับประเทศ, โรคพิษสุนัขบ้าซึ่งแม้จะไม่พบผู้เสียชีวิตแต่
ยังมีสัตว์ติดเชื อจ านวนมาก ท่ีต้องด าเนินการเฝ้าระวัง เน่ืองจากหากพบผู้ป่วยยืนยัน อัตราตายเท่ากับร้อยละ
๑๐๐ อีกทั งยังมีโรคอุบัติใหม่ต่าง ๆ ซึ่งมีความรุนแรงและเป็นเหตุให้สูญเสียชีวิตอย่างโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (โควิด๑๙) ซึ่งโรคติตต่อดังท่ีกล่าวมาเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญระดับประเทศท่ีเทศบาลนคร
นครราชสีมาต้องมีความพร้อมในการด าเนินการ ทั งด้านบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
ให้บริการประชาชน การตอบโต้โรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน และเพื่อป้องกัน/เฝ้าระวัง/สอบสวนและ
ควบคุมโรคให้ทันต่อเหตุการณ์ 

ดังนั น กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส านักการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดท าโครงสร้างและแผนอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภารหน้าท่ี ความ
รับผิดชอบและสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อใน
เขตเทศบาลนครนครราชสีมา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ลดการสูญเสียชีวติและทรัพย์สินของ
ประชนในพื นท่ี สอดคล้องกับนโยบาย ภารกิจของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนรราชสีมา 

4. งานสุขาภิบาลอาหาร กลุ่มงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ตามยุทธศาสตร์เทศบาลนครนครราชสีมา 

ข้อ ๑. ยุทธศาสตร์การยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมท่ัวถึง 
ข้อ ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมีคุณภาพ 

เนื่องจากเทศบาลนครนครราชสีมา มีภารกิจหน้าท่ีในการก ากับดูแลตรวจสอบให้ค าแนะน าด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม/ด้านสุขลักษณะของสถานประกอบการ การสุขาภิบาลอาหาร รวมทั งด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการ ตลอดจนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการออก/ต่อใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง
แก่ผู้ประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ๑๔๑ ประเภท ตลาด สถานท่ีจ าหน่าย/สะสมอาหารการจ าหน่าย
สินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะและกิจการท่ีท าการเก็บขนและหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ซึ่งเป็นกิจการท่ีต้อง
ควบคุมตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งจากการเจริญเติบโตของเมืองท าให้มีสถาน
ประกอบการประเภทต่าง ๆ เปิดด าเนินการจ านวนมาก หากผู้ประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์  

/ข้อก าหนด... 
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ข้อก าหนดในการประกอบการท่ีถูกต้องก็อาจก่อให้เกิดอันตรายและความเสื่อมต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน/
ผู้บริโภคและก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้ ดังนั น จึงมีความจ าเป็นต้องก าหนดกรอบงานให้เกิดชัดเจน เนื่องจาก
กิจการแต่ละประเภทมีจ านวนเพิ่มมากขึ นและต้องได้รับการตรวจแนะน าอย่างท่ัวถึงตามข้อก าหนดเกณฑ์
มาตรฐานของแต่ละกิจการเพื่อให้เกิดความถูกต้อง สมบูรณ์และครอบคลุมทั งเขตเทศบาล 

ทั งนี   ไม่ได้มีการก าหนดอัตราก าลังเพิ่มจากโครงสร้างและแผนอัตราก าลังเดิมแต่อย่างใดเป็นเพียงการ
ก าหนดกรอบงานให้เกิดความชัดเจน เพื่อให้ขับเคลื่อนงานตามแนวทางปฏิบัติราชการและนโยบายผู้บริหาร
เทศบาลนครนครราชสีมา มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและประชาขน 

   
  - เปล่ียนช่ือกลุ่มงาน/งาน ให้ถูกต้องตามโครงสร้างของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้เกิด 
 ความสอดคล้อง/ครอบคลุมกับภารกิจงานท่ีรับผิดชอบ ดังนี   

  ๑. เปล่ียนช่ือ “กลุ่มงานส่งเสริมส่ิงแวดล้อม” ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
เปล่ียนเป็น “กลุ่มงานสุขาภิบาลและส่ิงแวดล้อม” ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  
  2. เปล่ียนช่ือ “งานควบคุมโรคติดต่อ” กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ส่วนส่งเสริม
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เปล่ียนเป็น “งานโรคติดต่อทางการหายใจ/ทางเดินอาหาร/ภูมิคุ้มกัน” กลุ่มงาน
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
  3. เปล่ียนช่ือ “งานป้องกันโรคติดต่อ”กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ส่วนส่งเสริม
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เปล่ียนเป็น “งานโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนและโรคน าโดยแมลง” กลุ่มงานป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
  4. เปล่ียนช่ือ “งานอนามัยส่ิงแวดล้อม” กลุ่มงานสุขาภิบาลและส่ิงแวดล้อม ส่วนส่งเสริม
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เปล่ียนเป็น “งานอนามัยส่ิงแวดล้อมและเหตุร าคาญ” กลุ่มงานสุขาภิบาลและ
ส่ิงแวดล้อม ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
  5. เปล่ียนช่ือ “งานสุขาภิบาล” กลุ่มงานสุขาภิบาลและส่ิงแวดล้อม ส่วนส่งเสริมสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม เปล่ียนเป็น “งานสุขาภิบาลอาหาร” กลุ่มงานสุขาภิบาลและส่ิงแวดล้อม ส่วนส่งเสริม
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
  6. เปล่ียนช่ือ “งานพัฒนาระบบจัดเก็บขยะมูลฝอย” กลุ่มงานสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม ส่วน
ส่งเสริมสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เปล่ียนเป็น “งานส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอย” กลุ่มงานสุขาภิบาล
ส่ิงแวดล้อม ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
 

ตารางเปรียบเทียบอัตราก าลังเดิม/ใหม่ 

 

ประเภท 
กรอบอัตราก าลัง

เดิม 
กรอบอัตราก าลัง

ใหม่ 
มี/ว่าง หมายเหตุ 

พนกังานเทศบาล ๗7 90 56/34 ลดลง 2 อัตรา 
เพ่ิมขึ น 15 อัตรา 

ลูกจ้างประจ า ๒๐ 17 17/0  
พนกังานจ้างตามภารกิจ ๖๓ ๖๗ ๔๙/๑๘ เพิ่มขึ น 4 อัตรา 
พนกังานจ้างทั่วไป ๓๖๕ ๓๗๑ ๒๙๖/๗๕ เพิ่มขึ น 6 อัตรา 

 
 

  
/กองวิชาการ... 
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กองวิชาการและแผนงาน 
-ก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาลเพิ่ม จ านวน  1  ต าแหน่ง  2 อัตรา  ดังนี  

   1. ต าแหน่ง นักวิชาการคลัง  จ านวน   2   อัตรา 
-ก าหนดต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  5  ต าแหน่ง  6 อัตรา  ดังนี  

   1. ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป  จ านวน   1   อัตรา 
   2. ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์  จ านวน   1   อัตรา 
   3. ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเท่ียว  จ านวน   2   อัตรา 
   4. ผู้เช่ียวชาญด้านกฎหมาย  จ านวน   1   อัตรา 
   5. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน   1   อัตรา 

-ก าหนดต าแหน่งพนักงานจ้างท่ัวไป จ านวน  1  ต าแหน่ง  1  อัตรา  
   1.คนงาน    จ านวน   1   อัตรา 
 

เนื่องจากปัจจุบันกองวิชาการและแผนงาน  ได้มีภารกิจและปริมาณงานท่ีเพิ่มมากขึ น โดยปัจจุบันกอง
วิชาการและแผนงานมีคดีและสัญญาท่ีต้องตรวจสอบอย่างละเอียดเป็นจ านวนมาก ประกอบกับเสถานการณ์   
ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการส่งเสริมการท่องเท่ียว ปัจจุบันได้มีการจัดท าโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ   
มากขึ น คณะผู้บริหารมีนโยบายเชิงรุกในโครงการส าคัญหลายโครงการ ส่วนกลางมีข้อส่ังการมาเป็นระยะ     
งานจัดท างบประมาณจึงต้องมีการประสานงานกับส านักงบประมาณและรัฐสภาในการขอจัดสรรงบประมาณ 
ประกอบกับบางครั งมีภารกิจหลายกิจกรรม จึงมีข้อจ ากัดด้านบุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานท่ีเพิ่มมากขึ น 
จึงขอเพิ่มต าแหน่งดังกล่าวเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์
การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ 

 
 

ตารางเปรียบเทียบอัตราก าลังเดิม/ใหม่ 

 

ประเภท 
กรอบอัตราก าลัง

เดิม 
กรอบอัตราก าลัง

ใหม่ 
มี/ว่าง หมายเหตุ 

พนักงานเทศบาล 29 31 26/5 เพิ่มขึ น 2 อัตรา 
พนกังานจ้างตามภารกิจ 16 22 15/7 เพิ่มขึ น 6 อัตรา 
พนักงานจ้างทั่วไป 9 10 7/3 เพิ่มขึ น 1 อัตรา 

   
 

ส านักการศึกษา 
 

- ก าหนดต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  1  ต าแหน่ง  1 อัตรา  ดังนี  
   1. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  จ านวน   1   อัตรา 

- ยุบต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน ๑ ต าแหน่ง 1 อัตรา ดังนี  
 1. ผู้ช่วยนักนิเทศสัมพันธ์  จ านวน  1  อัตรา 
 
 

/ตารางเปรียบเทียบ... 
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ตารางเปรียบเทียบอัตราก าลังเดิม/ใหม่ 
 

ประเภท 
กรอบอัตราก าลัง 

เดิม 
กรอบอัตราก าลัง 

ใหม่ 
มี/ว่าง หมายเหตุ 

พนักงานเทศบาล   41 41 36/5  
ลูกจ้างประจ า 2 2 2/0  
พนกังานจ้างตามภารกิจ 106 106 93/13 ยุบ 1 เพิ่ม 1 
พนักงานจ้างทั่วไป  55 55 52/3  

 
 

 ส านักการประปา 
- ยุบต าแหน่งพนักงานเทศบาล ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานประปา จ านวน  1 อัตรา 
- ก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาลเพิ่ม จ านวน 4 ต าแหน่ง  9 อัตรา ดังนี  

   1. ต าแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า    จ านวน    2   อัตรา 
   2. ต าแหน่ง นายช่างโยธา    จ านวน    2   อัตรา 
   3. ต าแหน่ง นายช่างไฟฟ้า   จ านวน    4   อัตรา 
    4. ต าแหน่ง นายช่างเครื่องกล   จ านวน    1   อัตรา 
  - ก าหนดต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจเพิ่ม จ านวน 7 ต าแหน่ง 16 อัตรา ดังนี  
   1. ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จ านวน     2   อัตรา 
    2. ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา  จ านวน     3   อัตรา 
   3. ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จ านวน     1   อัตรา 
    4. ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า   จ านวน     3   อัตรา 
   5. ต าแหน่ง พนักงานผลิตน  าประปา  จ านวน     5   อัตรา 
    6. ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล  จ านวน     1   อัตรา 
    7. ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา   จ านวน  1 อัตรา 

- ยุบต าแหน่งพนักงานจ้างท่ัวไป ต าแหน่ง คนงาน จ านวน    1 อัตรา 
  - ก าหนดต าแหน่งพนักงานจ้างท่ัวไปเพิ่ม จ านวน    1  ต าแหน่ง  2  อัตรา ดังนี  
   1. ต าแหน่ง คนงาน    จ านวน    2   อัตรา 

- ก าหนดงานใหม่ จ านวน 3 งาน ดังนี  
1. งานวิเคราะห์คุณภาพน  า ส่วนผลิต ส านักการประปา ตามยุทธศาสตร์การยกระดับ          

ขีดความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและท่ัวถึง ในการพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมการ
ให้บริการ 

เนื่องจากเทศบาลมีหน้าท่ีในการจัดหาน  าสะอาดให้ได้มาตรฐานคือการให้บริการน  าประปา     
ท่ีสะอาด ปลอดภัย มีคุณภาพเหมาะท่ีจะใช้ในการอุปโภคบริโภคของประชาชน ตามเกณฑ์คุณภาพ   
น  าด่ืมองค์การอนามัยโลก (WHO Guidelines Drinking Water Quality Third Edition, 2006) และ
เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพน  าประปาด่ืมได้  พ.ศ. 2553 ของกรมอนามัย ประกอบกับฯ ส านัก         
การประปา ได้ด าเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน  าอุปโภคบริโภค เทศบาลนครนครราชสีมา
แล้วเสร็จตั งแต่ปี  2559 มีห้องปฏิบัติการและบุคลากรด้านการวิเคราะห์คุณภาพน  าโดยตรง                     
จึงมีความประสงค์ขอก าหนดงานเพิ่มงานวิเคราะห์คุณภาพน  าอยู่ในความรับผิดชอบของ ส่วนผลิต 

/2. งานเทคโนโลยี... 
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2. งานเทคโนโลยีสารสนเทศน  าสูญเสีย ฝ่ายติดตั ง ส่วนบริการและซ่อมบ ารุง ตามยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง แวดล้อมอย่างยั่งยืนในการเพิ่มศักยภาพ ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ด้วยส านักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา ผลิตน  าประปาเพื่อสูบจ่าย  ให้บริการทั งในและ
นอกเขตเทศบาล โดยมีโรงผลิตน  าประปา โรงสูบน  าดิบ และสถานีสูบจ่ายน  าประปา ประจ าตามจุด   
ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถด าเนินการผลิตน  าและสูบจ่ายน  าประปา ให้ ผู้ใช้น  าในพื นท่ีได้อย่างท่ัวถึง         
ซึ่งปัจจุบันระบบประปาของเทศบาลฯ มีระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ท่ีใช้เทคโนโลยีใหม่ท่ีทันสมัยมาใช้งาน
จ านวนมาก เช่น ระบบ DMA เป็นการบริหารจัดการลดน  าสูญเสีย ซึ่งน  าสูญเสียจะเป็นตัวชี วัดบ่งบอกถึง
สถานภาพและประสิทธิภาพของระบบประปาท่ีมีผล กระทบต่อต้นทุนการผลิตและการให้บริการ 
ให้บริการกล่าวคือ หากมีปริมาณอัตราการสูญเสียมาก หมายถึงสถานภาพและประสิทธิภาพของระบบ
ประปาอยู่ในเกณฑ์ต่ า มีต้นทุนในการผลิตสูงและการให้บริการด้อยลง ตลอดจนการใช้ทรัพยากรน  า     
ท่ีมีปริมาณจ ากัดอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั นการควบคุมน  าสูญเสียจึงส าคัญอย่างยิ่งทีจะต้อง
ด าเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จึงมีความจ าเป็นต้องก าหนดงานเทคโนโลยีสารสนเทศน  าสูญเสีย 
อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายติดตั ง เพื่อดูแลบริหารจัดการน  าสูญเสียอย่างเต็ม 

3. งานส ารวจออกแบบ ฝ่ายติดตั ง ส่วนบริการและซ่อมบ ารุง ตามยุทธศาสตร์การยกระดับขีด
ความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและท่ัวถึงในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้
ก้าวทันการเปล่ียนแปลง เนื่องจากเทศบาลนครนครราชสีมา มีหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติให้มีน  าสะอาด
หรือการประปาบริการประชาชน ประกอบกับการขยายตัวของเมืองและชุมชน โดยมีการปลูกสร้าง     
ท่ีพักอาศัย และมีโครงการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ ให้ประชาชนได้เช่าซื ออาศัย ท าให้เกิดความต้องการ
ใช้น  าของประชาชนในการอุปโภค-บริโภค เพิ่มมากขึ น เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อปริมาณงานและ
บุคลากรท่ีปฏิบัติงาน ให้ทันต่อการให้บริการประชาชนผู้ใช้น  า ส ารวจการใช้น  าประปา ท าผังแนวท่อ
ประปาและประมาณการในการขออนุญาตใช้น  าประปา ส ารวจ เขียนแบบ ประมาณราคาโครงการ
ก่อสร้างวางท่อเมนประปา  มีความจ าเป็นต้องก าหนดงานส ารวจออกแบบเพื่อให้ทันต่อการให้บริการ
ประชาชนต่อไป 

 
   เนื่องจากปัจจุบันส านักการประปา ผลิตน  าประปาเพื่อสูบจ่ายให้บริการประชาชนทั งในเขตและนอกเขต
เทศบาล โดยมีโรงผลิตน  าประปา โรงสูบน  าดิบ และสถานีสูบจ่ายน  าประปา ประจ าตามจุดต่าง ๆ เพื่อให้สามารถ
ด าเนินการผลิตน  าและสูบจ่ายน  าประปาให้ผู้ใช้น  าในพื นท่ีได้อย่างท่ัวถึง ประกอบกับการขยายตัวของเมืองและ
ชุมชน โดยมีการปลูกสร้างท่ีพักอาศัย และมีโครงการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ ให้ประชาชนได้เช่าซื ออาศัย ท าให้
เกิดความต้องการใช้น  าของประชาชนในการอุปโภค-บริโภค เพิ่มมากขึ น เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อปริมาณ
งานและบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน ให้ทันต่อการให้บริการประชาชนผู้ใช้น  า จึงขอก าหนดต าแหน่งบุคลากรดังกล่าว
และงานเพิ่มเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์การยกระดับ
ขีดความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและท่ัวถึง 

 
 

/ตารางเปรียบเทียบ… 
 
 

 



- 14 – 
 
  ตารางเปรียบเทียบอัตราก าลังเดิม/ใหม่ 

 
 
 

ประเภท 
กรอบอัตราก าลัง

เดิม 
กรอบอัตราก าลัง

ใหม่ 
มี/ว่าง หมายเหตุ 

พนกังานเทศบาล 
72 80 49/31 ยุบ 1 อัตรา 

เพิ่มขึ น 9 อัตรา 
ลูกจ้างประจ า 5 5 5/0  
พนกังานจ้างตามภารกิจ 110 126 102/24 เพิ่มขึ น 16 อัตรา 

พนกังานจ้างทั่วไป 
170 171 143/28 ยุบ 1 อัตรา 

เพิ่ม 2 อัตรา 
 

  

  กองสวัสดกิารสงัคม 
- ก าหนดต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ 3 ต าแหน่ง 6 อัตรา ดังนี  

1. ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   จ านวน  2  อัตรา 
2. ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน   จ านวน  2  อัตรา 
3. ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (มีทักษะ)   จ านวน  2  อัตรา 

- ยุบต าแหน่งพนักงานจ้างท่ัวไป 2 ต าแหน่ง 3 อัตรา ดังนี  
1. ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์    จ านวน  1  อัตรา 
2. ต าแหน่งคนงาน     จ านวน  2  อัตรา 

 
ตารางเปรียบเทียบอัตราก าลังเดิม/ใหม่ 

 

ประเภท 
กรอบอัตราก าลัง

เดิม 
กรอบอัตราก าลัง

ใหม่ 
มี/ว่าง หมายเหตุ 

พนักงานเทศบาล 27 27 23/4  
พนกังานจ้างตามภารกิจ 16 22 15/7 เพิ่ม 6 อัตรา 
พนักงานจ้างทั่วไป 12 9 9/0 ลดลง 3 อัตรา 

 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 

ตารางเปรียบเทียบอัตราก าลังเดิม/ใหม่ 
 

ประเภท 
กรอบอัตราก าลัง

เดิม 
กรอบอัตราก าลัง

ใหม่ 
มี/ว่าง หมายเหตุ 

พนักงานเทศบาล ๓ ๓ 3/0  
พนักงานจ้างท่ัวไป 1 1 1/0  

 
 

/สรุป… 
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สรุป แผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 – ๒๕๖6 เทศบาลนครนครราชสีมา  

ดังนี้ 
 

ประเภท 
กรอบอัตราก าลัง

เดิม 
กรอบอัตราก าลัง

ใหม่ 
มี/ว่าง หมายเหตุ 

พนกังานเทศบาล 489 521 394/127 เพ่ิมขึ น 35 อัตรา 
ลดลง 3 อัตรา 

ลูกจ้างประจ า 51 47 47/0  

พนกังานจ้างตามภารกิจ 
515 558 

 
444/114 เพ่ิมขึ น 48 อัตรา 

ลดลง 5 อัตรา 

พนกังานจ้างทั่วไป 
932 941 797/144 เพ่ิมขึ น 15 อัตรา 

ลดลง 6 อัตรา 
รวม 1,987 2,067 1,682/385  

   
  ตารางแสดงภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล 
 

ปีงบประมาณ 
(พ.ศ.) 

งบประมาณรายจ่าย 
(บาท) 

ค่าใช้จ่ายด้าน
บริหารงานบุคคล 

(บาท) 

คิดเป็นร้อยละ
(%) 

หมายเหตุ 

๒๕๖4 1,607,504,430 476,064,976 29.62  
๒๕๖5 1,687,879,652 488,656,004 28.95  
๒๕๖6 1,772,273,635 502,223,938 28.34  

 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ และด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕64 – ๒๕66) จัดส่งให้
จังหวัดนครราชสีมาเพื่อพิจารณาต่อไป 

 

เลิกประชุมเวลา     ๑๒.00  น. 
 
 

        (ลงช่ือ)                                 ผู้จดรายงานการประชุม 
(นางสาวศนิภา   ทับทิมธงไชย) 

หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ผู้ช่วยเลขานุการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 

 
 
 
 

             (ลงช่ือ)                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายพิทยา   ค  าชู) 

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
กรรมการและเลขานุการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 

 
 



 
 
 

 

            ตามประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ก.กลาง)   เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตรา
ต าแหน่ง ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพ ของงานปริมาณ ตลอดจนทั งภาระค่าใช้จ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าแผนอัตราก าลังของข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ทั งนี  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(ก.กลาง) ก าหนด และมติคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง)  ได้มีมติเห็นชอบประกาศ
ก าหนดการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
แผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่ง และการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น โดยให้เสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ โดยได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าท่ี
และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท า
กรอบอัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผน
อัตราก าลัง ๓ ปี 

 

       จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลนครนครราชสีมาจึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ส าหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 – ๒๕๖6 ขึ น 
 

 
 
  

  ๒.๑ เพื่อให้เทศบาลนครนครราชสีมามีโครงสร้างการแบ่งงาน และระบบงานท่ีเหมาะสมไม่ซ  าซ้อน 
            ๒.๒ เพื่อให้เทศบาลนครนครราชสีมามีการก าหนดประเภทต าแหน่งสายงานการจัดอัตราก าลัง 
โครงสร้างส่วนราชการให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลนครนครราชสีมา ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ.
๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และตามพระราชบัญญัติก าหนด    แผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
   ๒.๓ เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา (ก.จังหวัดนครราชสีมา) สามารถ
ตรวจสอบการก าหนดต าแหน่ง และการใช้ต าแหน่งพนักงานเทศบาล           
พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ว่าถูกต้องเหมาะสมกับภารกิจ อ านาจหน้าท่ี ความ
รับผิดชอบของส่วนราชการนั นหรือไม่ 
   ๒.๔ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลนครนครราชสีมา 
   ๒.๕ เพื่อให้เทศบาลนครนครราชสีมา  สามารถวางแผนอัตราก าลังในการบรรจุและแต่งตั งพนักงาน
เทศบาล พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลนคร
นครราชสีมา เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความคุ้มค่า สามารถลดขั นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกภารกิจงานหรือหน่วยงานท่ีไม่จ าเป็น การ
ปฏิบัติภารกิจสามารถให้บริการสาธารณะ แก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี    
           ๒.๖ เพื่อให้เทศบาลนครนครราชสีมา สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลให้
เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

๒.วัตถุประสงค ์

 

๑.หลักการและเหตุผล 



 

 
ค า 
 
                    เทศบาลนครนครราชสีมา  ได้แต่งตั งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี 
เป็นประธานกรรมการ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ เป็นกรรมการ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล             
เป็นกรรมการและเลขานุการ และหัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างาน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  มีหน้าท่ีจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  
โดยมีขอบเขตเนื อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี   
 

          ๓ .๑  การวิ เคราะห์ ภารกิ จ อ าน าจหน้ าท่ี  ความรับ ผิดชอบ ของเทศบาลนค รนครราชสีมา                         
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาจังหวัด นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร และสภาพ
ปัญหาในพื นท่ีของเทศบาลนครนครราชสีมา เพื่อให้การด าเนินการของเทศบาลนครนครราชสีมาบรรลุผลตามพันธกิจท่ี 
ตั งไว้  จึงจ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ตามหน่วยงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการด าเนินการ    โดยมุมมองนี เป็น
การพิจารณาว่าลักษณะงานในปัจจุบันท่ีด าเนินการอยู่นั นครบถ้วนและตรงตามภารกิจ อ านาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบ
หรือไม่ อย่างไร หากลักษณะงานท่ีท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจ อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ  จึงต้องพิจารณา
วางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปล่ียนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว 
อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการเปล่ียนแปลงไป   ทั งนี  เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องแผน
ก าลังคนให้สามารถรองรับสถานการณ์ท่ีอาจเปล่ียนแปลงไปในอนาคต 
                   ๓.๒ ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน และการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจตามอ านาจ
หน้าท่ีความรับผิดชอบให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดนครราชสีมา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         3.3 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply pressure เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่าย
บุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยู่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ก าหนด
ต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ ปริมาณงาน 
และคุณภาพของงาน รวมทั งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ  โดยในส่วนนี จะค านึงถึง 
        3.3.1  การจัดระดับชั นงานท่ีเหมาะสม ให้พิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั นงานในแต่ละ
ประเภท เพื่อให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
        3.3.2  การจัดสรรงบประมาณของบุคลากรเทศบาลนครนครราชสีมา  พนักงานงานเทศบาล 
พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  โดยหลักการแล้ว การจัดประเภทลักษณะงานผิดจะ
มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการท างานขององค์กร ดังนั น ในการก าหนดอัตราก าลังข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งท่ีก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่
หรือควรเปล่ียนลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพื่อให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละส่ีสิบของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542                     

๓.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาท่ีใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต  เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง  โดยสมมติฐานท่ีว่า 
งานใดท่ีต้องมีกระบวนการและเวลาท่ีใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคนมากกว่า อย่างไรก็ดีในภาค
ราชการส่วนท้องถิ่นนั นบางลักษณะ เช่น  งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิคด้านช่าง หรืองานบริการบาง
ประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐาน ได้  ดังนั น การค านวณเวลาท่ีใช้ในกรณีของภาคราชการท้องถิ่นนั น                      
จึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ(Relative Information) มากกว่าจะเป็นข้อมูลท่ีใช้ในการก าหนดค านวณอัตราก าลัง
ต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั นก่อนจะค านวณเวลาท่ีใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้อง

 

๓.กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 



พิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานท่ีปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั งอาจ
เป็นไปได้ว่างานท่ีปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอื่น ก็มีความจ าเป็นต้องมา
ใช้ประกอบการพิจารณาด้วย   
   ๓.5 การวิเคราะห์ผลงานท่ีผ่านมาเพื่อประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน าผลลัพท์ท่ีพึง
ประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังท่ีต้องใช้ส าหรับการสร้าง
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยสมมติฐานท่ีว่า  หากผลงานท่ีผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงานในปัจจุบันและใน
อนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการก าหนด/เกล่ียอัตราก าลังใหม่ เพื่อให้
เกิดการท างานท่ีมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด   
   ๓.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียหรือน าประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อยใน 3 ประเด็นดังนี   
        3.6.1 เรื่องพื นท่ีและการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการแบ่งงาน
ในพื นท่ีนั นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก เช่น การก าหนดโครงสร้างท่ีมากเกินไปจะท าให้เกิด
ต าแหน่งงานขึ นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝ่าย งานธุรการ สารบรรณและบริหารท่ัวไปในส่วนราชการนั น ซึ่งอาจมี
ความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั นมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
        3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆ ส่วนราชการในปัจจุบัน  มีข้าราชการสูงอายุ
จ านวนมาก ดังนั น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังท่ีจะรองรับการเกษีย ณอายุของ
ข้าราชการ ทั งนี  ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่งท่ีเหมาะสมขึ นทดแทนต าแหน่งท่ีจะเกษียณอายุไป 
เป็นต้น 
        3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าท่ีภายในส่วนราชการและ
ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่างๆ อาจท าให้การก าหนด
กรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ น 
  3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอื่นๆ กระบวนการนี เป็นกระบวนการ
น าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานท่ีมีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจ านวนกรอบอัตราก าลังของงาน
การเจ้าหน้าท่ีในเทศบาล ก. และงานการเจ้าหน้าท่ีในเทศบาล ข. ซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบคล้ายกัน  โดยสมมติฐานท่ีว่า
แนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกันน่าจะมีจ านวนการก าหนด
ต าแหน่งคล้ายคลึงกันได้ 
  3.8 เทศบาลนครนครราชสีมา มีแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลทุกคน โดยต้องได้รับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั ง 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในการเพิ่ม เกล่ีย หรือลดจ านวนกรอบ
อัตราก าลังเป็นส าคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนดกรอบอัตราก าลังท่ีเป็นระบบ
มากขึ น นอกจากนั นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหน่งท่ีเหมาะสม(Right Jobs)มากกว่าการเพิ่ม/
ลดจ านวนต าแหน่ง ตัวอย่างเช่น  การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วพบว่าการก าหนดกรอบต าแหน่งในประเภทท่ัวไปอาจ
มีความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน ทั งๆ ท่ีใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก 
รวมถึงในการพิจารณาท่ีกระบวนการท างานก็พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิง
ปฏิบัติงาน และส่วนราชการอื่นก็ก าหนดต าแหน่งในงานลักษณะนี เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ ถ้าเกิดกรณีเช่นนี น่าจะมี
เหตุผลเพียงพอท่ีจะก าหนดกรอบอัตราก าลังในลักษณะงานนี เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพิ่มจ านวนต าแหน่ง
ของส่วนราชการเลย โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง(Effective Man Power Planning 
Framework) นี จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการท่ีจะอธิบายเหตุผลเชิง
วิชาการส าหรับการวางแผนกรอบอัตราก าลังท่ีเหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ นอกจากนั นการรวบรวบ
ข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะท าให้ส่วนราชการ สามารถน าข้อมูลเหล่านี ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอื่นๆ เช่น 



  - การใช้ข้อมูลท่ีหลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบ   หากจะต้องมีการเกล่ีย
อัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 
  - การจัดท ากระบวนการจริง(Work process) จะท าให้ได้เวลามาตรฐานท่ีจะสามารถน าไปใช้วัด
ประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถน าผลการจัดท า
กระบวนการและเวลามาตรฐานนี ไปวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงกระบวนการ(Process Re-engineer)อันจะน าไปสู่การใช้
อัตราก าลังท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ น 
  - การเก็บข้อมูลผลงาน จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในอนาคต
ต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน เพื่อรองรับภารกิจท่ีจะเพิ่ม/ลดลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


