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เอกสารประกอบการขอปรับปรุงแผนอัตราก าลัง  3 ปี 
 
 
  
 
 
 
 
   
 

เทศบาลต าบลบ้านแหวน   
อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
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สารบัญ 
 
   เรื่อง/รายละเอียด         หน้า      
เหตุผลและความจ าเป็นในการขอปรับปรุงปีสรรหา จากปี 2562 เป็น ปี 2561         

- ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปง./ชง. 1 อัตรา    1 
 

เหตุผลและความจ าเป็นในการขอก าหนดต าแหน่งใหม่            
- นักวิชาการพัสดุ ปก./ชก.  1  อัตรา       2 
- ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ  1  อัตรา      3 
- ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป  1  อัตรา      4 
- ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล  1  อัตรา      5 
- คนงานทั่วไป  4 อัตรา       6 

 
แบบสรุปการขอปรับแผนอัตราก าลัง 3 ปี             
เอกสารหมายเลข 1                       
เอกสารหมายเลข 2              
เอกสารหมายเลข 3              
เอกสารหมายเลข 4              
เอกสารหมายเลข 5                       
เอกสารหมายเลข 6                        
เอกสารหมายเลข 7          
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เหตุผลความจ าเป็นในการขอปรับปรุงปีสรรหาต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปง./ชง. 
 
  เทศบาลต าบลบ้านแหวน  อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติ  ปรับปรุง
ปีสรรหาต าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปง./ชง. ด้วยเหตุผลดังนี้ 

เทศบาลต า บลบ้านแหวน ได้ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๕  ส่วนราชการ  
ได้แก่ ส านักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา  การก าหนดกรอบ
อัตราก าลังพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เพ่ิมข้ึน  เนื่องจากเทศบาลต าบล บ้านแหวน มีภารกิจและปริมาณ
งานเพ่ิมข้ึนจากเดิมและมีความต้องการใช้บุคลากรที่มีความช านาญหรือ ปฏิบัติงานขั้นพ้ืนฐาน เฉพาะด้านในการ
ปฏิบัติภารกิจที่มากข้ึน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2549(แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน) มาตรา 50, 51      
ดังนั้น การก าหนดโครงสร้างและก าหนดกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภารกิจและอ านาจหน้าที่เพ่ือที่จะให้
สามารถแก้ไขปัญหาของเทศบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประกอบกับต้องบริหารภาระค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือน 
ค่าจ้างและประโยชน์ตอบ แทนอ่ืนฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง   จึงมีความ
จ าเป็นต้องปรับปรุงเกี่ยวกับต าแหน่งให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับปริมาณงานที่เพ่ิมข้ึน 
  

      ต าแหน่ง เจ้าพนักงาน พัฒนาชุมชน ปง./ชง.มีหน้าทีโ่ดยสังเขป  ดังนี้  
  สายงานนี้  ปฏิบัติงานในหน้าที่เจ้าพนักงาน ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
โดยต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความช านาญงานด้านพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามท่ีได้รับมอบหมาย หรือ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จ าเป็น ต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานด้านพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงานที่
ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  ดังนั้น จึงขออนุมัติ ปรับปรุง
ปีสรรหา ต าแหน่งพนักงานเทศบาลขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและปริมาณงานที่เพ่ิมมากข้ึน  จากปี           
พ.ศ. 2562 ปรับเป็น ปี พ.ศ. 2561 
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เหตุผลความจ าเป็นในการขอก าหนดต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ปก./ชก. 
 
  เทศบาลต าบลบ้านแหวน  อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติ ก าหนด
ต าแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ/ช านาญการ ด้วยเหตุผลดังนี้ 

เทศบาลต าบ้านแหวน ได้ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๕  ส่วนราชการ  ได้แก่ 
ส านักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา  และก าหนดกรอบ
อัตราก าลังพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง   เนื่องจากเทศบาลต าบล บ้านแหวน  มีภารกิจและปริมาณงาน
เพ่ิมข้ึนจากเดิมและมีความต้องการใช้บุคลากรที่มีความช านาญหรือ ปฏิบัติงานขั้นพ้ืนฐาน เฉพาะด้านในการปฏิบัติ
ภารกิจ ที่มากข้ึน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2549(แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน) มาตรา 50, 51      
ดังนั้น การก าหนดโครงสร้างและก าหนดกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภารกิจและอ านาจหน้าที่เพ่ือที่จะให้
สามารถแก้ไขปัญหาของเทศบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประกอบกับต้องบริหารภาระค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือน 
ค่าจ้างและประโยชน์ตอบ แทนอ่ืนฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง   จึงมีความ
จ าเป็นต้องปรับปรุงเกี่ยวกับต าแหน่งให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับปริมาณงานที่เพ่ิมข้ึน 
 

      ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ปก./ชก. มีหน้าที่โดยสังเขป  ดังนี้  
  สายงานนี้   ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ   
ผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญสูงในงานวิชาการ  งานวิชาการพัสดุ 
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ  ปฏิบัติงานในฐานะ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญสูงในงานวิชาการงาน
วิชาการพัสดุ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

ดังนั้น จึงขออนุมัติก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาลขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและปริมาณ
งานที่เพ่ิมมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

เหตุผลความจ าเป็นในการขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ  
 
  เทศบาลต าบลบ้านแหวน  อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติ ก าหนด
ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ ด้วยเหตุผลดังนี้ 
         เนื่องจาก เทศบาลต าบล บ้านแหวน ได้ยกฐานะตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2552 เป็นต้นมา 
ประกอบกับกระทรวงการคลังได้ออกพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
ท าให้งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  เ ทศบาลต าบลบ้านแหวน  มีปริมาณงานคุณภาพและลักษณะงานเพ่ิมข้ึน   
จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงเกี่ยวกับต าแหน่งให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับปริมาณงานที่เพ่ิมข้ึน        
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานของพระราชบัญญัติดังกล่าว และมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

      ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ มีหน้าทีโ่ดยสังเขป  ดังนี้  
  สายงานนี้  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้างาน ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญสูงในงานวิชาการ   งานวิชาการ
พัสดุ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ  ปฏิบัติงานใน
ฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญสูงในงานวิชาการ
งานวิชาการพัสดุ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

ดังนั้น จึงขออนุมัติ ก าหนด ต าแหน่งพนักงาน จ้าง เทศบาลขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและ
ปริมาณงานที่เพ่ิมมากข้ึน 
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เหตุผลความจ าเป็นในการขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
 
  เทศบาลต าบลบ้านแหวน  อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติ ก าหนด
ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป ด้วยเหตุผลดังนี้ 
         เนื่องจาก เทศบาลต าบล บ้านแหวน ได้ยกฐานะตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2552 เป็นต้นมา       
ท าให้การ บริหารจัดการภายในส านักงานและการบริหารราชการทั่วไป ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามแต่        
จะได้รับค าสั่งโดยไม่จ ากัดขอบเขตหน้าที่ เช่น การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ  การรายงาน ช่วยวางแผน
และติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธีต่าง ๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการส าหรับการ
ประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงานอ่ืน ๆ ท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงาน
และบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติงาน
ตามค าสั่งหัวหน้าส่วนราชการ หรือมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม และบริหารงานหลายด้าน
ด้วยกัน เช่น งานสารบรรณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น ท าให้การปฏิบัติงานไม่เกิดประสิทธิภาพเต็มที่ 
และมีพนักงานของเทศบาลเพิ่มข้ึนท าให้ ลักษณะงานเพ่ิมข้ึน   จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงเกี่ยวกับต าแหน่งให้มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับปริมาณงานที่เพ่ิมข้ึน  ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานของพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน)  และมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

      ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป มีหน้าที่โดยสังเขป  ดังนี้  
  สายงานนี้  ปฏิบัติงานช่วยเหลือการบริหารจัดการภายในส านักงานและการบริหารราชการทั่วไป 
ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามแต่จะได้รับค าสั่งโดยไม่จ ากัดขอบเขตหน้าที่ เช่น การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับ
ข้อมูล สถิติ  การรายงาน ช่วยวางแผนและติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธีต่าง ๆ 
เตรียมเรื่องและเตรียมการส าหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ และ
รายงานอื่น ๆ ท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานตามมติท่ีประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งหัวหน้าส่วนราชการ หรือมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
เกี่ยวกับการควบคุม และบริหารงานหลายด้านด้วยกัน เช่น งานสารบรรณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัด
ระบบงาน งานบริหารงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานเอกสาร งาน
ระเบียบแบบแผน      งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ดังนั้น จึงขออนุมัติ ก าหนด ต าแหน่งพนักงาน จ้าง เทศบาลขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและ
ปริมาณงานที่เพ่ิมมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

เหตุผลความจ าเป็นในการขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
 
  เทศบาลต าบลบ้านแหวน  อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติ ก าหนด
ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ด้วยเหตุผลดังนี้ 
         ด้วยเทศบาลต าบล บ้านแหวน มีพนักงานเทศบาลเป็นจ านวนมาท าให้ งานบริหารทรัพยากร
บุคคลของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ การวางแผนทรัพยากร
บุคคล การสรรหา การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และการแต่งตั้ง การด าเนินการเก่ียวกับต าแหน่งและอัตรา
เงินเดือน การควบคุมและส่งเสริมสมรรถภาพในการปฏิบัติราชการ การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การ
เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จัดท าทะเบียนประวัติการรับราชการ การด าเนินการเกี่ยวกับการออกจาก
ราชการ ไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร  การสรรหามีการแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ  ท าให้การปฏิบัติงานไม่เกิด
ประสิทธิภาพเต็มที่ มีพนักงานของเทศบาลเพิ่มข้ึนท าให้ ลักษณะงานเพ่ิมข้ึน   จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุง
เกี่ยวกับต าแหน่งให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับปริมาณงานที่เพ่ิมข้ึน  ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานของ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน) และมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 

      ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล มีหน้าทีโ่ดยสังเขป  ดังนี้  
  สายงานนี้   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ช่วยเหลือ งานบริหารทรัพยากรบุคคลของ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ การวางแผนทรัพยากรบุคคล การสรรหา การบรรจุบุคคล
เข้ารับราชการ และการแต่งตั้ง การด าเนินการเก่ียวกับต าแหน่งและอัตราเงินเดือน การควบคุมและส่งเสริม
สมรรถภาพในการปฏิบัติราชการ การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
จัดท าทะเบียนประวัติการรับราชการ การด าเนินการเกี่ยวกับการออกจากราชการ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงขออนุมัติก าหนดต าแหน่งพนักงานจ้างเทศบาลขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและปริมาณงาน
ที่เพ่ิมมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

เหตุผลความจ าเป็นในการขอก าหนดต าแหน่ง คนงานทั่วไป 
 
  เทศบาลต าบลบ้านแหวน  อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติ ก าหนด
ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป ด้วยเหตุผลดังนี้ 
         เนื่องจากเทศบาลต าบลบ้านแหวน ยังมีผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลอาคารสถานที่  และรางระบายน้ าใน
เขตเทศบาล  งานดูแลรักษาความสะอาด สิ่งแวดล้อมของส านักงานเทศบาล  งานดูแล ซ่อมแซม ปรับปรุง สนาม
หญ้าสนามกีฬากลางเทศบาลต าบล งานจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการของเทศบาล งานตรวจเช็ดซ่อมแซมและดัน
ท่อประปา  งานดูแลต้นไม้ทางสาธารณฯ  งานตัดต้นไม้ , งานแจกจ่ายน้ า , งานดูแลล้างท าความสะอาดถนนฯ  
ตรวจเช็คอุปกรณ์ ดูแลอุปกรณ์ในรถดับเพลิง  เฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้  วาตภัย  ช่วยเหลือด้านงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยทั่วไป  ไม่เพียงพอ ท าให้การปฏิบัติงานไม่เกิดประสิทธิภาพเต็มที่ และมีพนักงานของเทศบาล
เพ่ิมข้ึนท าให้ ลักษณะงานเพ่ิมข้ึน   จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงเกี่ยวกับต าแหน่งให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับปริมาณงานที่เพ่ิมข้ึน  ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานของพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน) ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

      ต าแหน่ง คนงานทั่วไป มีหน้าที่โดยสังเขป  ดังนี้  
  สายงานนี้  ปฏิบัติงานช่วยเหลือการบริหารจัดการภายในส านักงานและการบริหารราชการทั่วไป 
ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามค าสั่ง คือ ปฏิบัติหน้าที่ดูแลอาคารสถานที่  และรางระบายน้ าในเขตเทศบาล 
งานดูแลรักษาความสะอาด สิ่งแวดล้อมของส านักงานเทศบาล งานดูแล ซ่อมแซม ปรับปรุง สนามหญ้าสนามกีฬา
กลางเทศบาลต าบล  งานจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการของเทศบาล  งานตรวจเช็ดซ่อมแซมและดันท่อประปา  
งานดูแลต้นไม้ทางสาธารณฯ งานตัดต้นไม้, งานแจกจ่ายน้ า, งานดูแลล้างท าความสะอาดถนนฯ  ตรวจเช็คอุปกรณ์ 
ดูแลอุปกรณ์ในรถดับเพลิง  เฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้  วาตภัย  ช่วยเหลือด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ทั่วไป  แต่จะได้รับค าสั่งโดยไม่จ ากัดขอบเขตหน้าที่ด้านแรงงานทั่วไป เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ดังนั้น จึงขออนุมัติ ก าหนด ต าแหน่งพนักงาน จ้าง เทศบาลขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและ
ปริมาณงานที่เพ่ิมมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับ จ านวน อัตราก าลัง ร้อยละของ
ที่ ส่วนราชการงาน ต าแหน่งและ เหตุผลและ ของเทศบาล ของส่วน ของงานนี้ ของเทศบาล ของส่วน ของงานนี้ ต าแหน่ง ที่ค านวณได้ หมวดเงินเดือน

เลขที่ต าแหน่ง ความจ าเปน็ ทกุต าแหน่ง ราชการนี้ ทกุต าแหน่ง ราชการนี้ ที่ขอก าหนด ค่าจ้างและ
(ที่ม/ีที่วา่ง) (ที่ม/ีที่วา่ง) (ที่ม/ีที่วา่ง) (ที่ม/ีที่วา่ง) (ที่ม/ีที่วา่ง) (ที่ม/ีที่วา่ง) ประโยชน์

ตอบแทนอื่น
(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒)

๑ กองคลัง นักวชิาการพสัดุ ขอก าหนดต าแหน่งใหม่ 39/3 7/1 2/1 47/10 4/1 2/1 ๑ 3.28 28.70
เลขที่ต าแหน่ง เนื่องจากปริมาณงาน

(13-2-04-3204-002) ที่เพิ่มขึ้นตามภารกิจของ
เทศบาลจึงต้องการก าหนด
ต าแหน่งที่ต้องการความ

รับผิดชอบมากขึ้น

2 กองคลัง ผู้ช่วยนักวชิาการพสัดุ ขอก าหนดต าแหน่งใหม่ 39/3 7/1 2/1 47/10 4/1 2/1 ๑ 3.28 28.70
เนื่องจากปริมาณงาน
ที่เพิ่มขึ้นตามภารกิจของ

เทศบาลจึงต้องการก าหนด
ต าแหน่งผู้ปฏบิติั

เพิ่มมากขึ้น

3 ส ำนักปลัดเทศบำล เจ้าพนักงานพฒันาชุมชน ขอปรับปรุงปสีรรหา 39/3 10/1 2/1 47/10 30/6 0/0 ๑ 2.36 28.70
เลขที่ต าแหน่ง

(13-2-01-4801-001)
จากปี 2562 เป็นปี 2561

   (ลงชื่อ) ...........................................            (ลงชื่อ)..........................................

            (นายจรูญโรจน์  แก้วมณี)                    (นายชุมพร  จาปญัญะ)
                     ปลัดเทศบาล                           นายกเทศมนตรี

แบบสรุปการขอปรับแผนอัตราก าลัง ๓ ป ีในการขอความเหน็ชอบ ก.ท.จ.เชียงใหม่ ของเทศบาลต าบลบา้นแหวน  อ าเภอหางดง  จังหวดัเชียงใหม่

อัตราต าแหน่งพนักงานเทศบาล อัตราต าแหน่งพนักงานจ้าง



ล าดับ จ านวน อัตราก าลัง ร้อยละของ
ที่ ส่วนราชการงาน ต าแหน่งและ เหตุผลและ ของเทศบาล ของส่วน ของงานนี้ ของเทศบาล ของส่วน ของงานนี้ ต าแหน่ง ที่ค านวณได้ หมวดเงินเดือน

เลขที่ต าแหน่ง ความจ าเปน็ ทกุต าแหน่ง ราชการนี้ ทกุต าแหน่ง ราชการนี้ ที่ขอก าหนด ค่าจ้างและ
(ที่ม/ีที่วา่ง) (ที่ม/ีที่วา่ง) (ที่ม/ีที่วา่ง) (ที่ม/ีที่วา่ง) (ที่ม/ีที่วา่ง) (ที่ม/ีที่วา่ง) ประโยชน์

ตอบแทนอื่น
(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒)

4 ส ำนักปลัดเทศบำล คนงานทั่วไป ขอก าหนดต าแหน่งใหม่ 39/3 10/1 2/1 47/10 20/6 11/6 4 11.58 28.70
เนื่องจากปริมาณงาน
ที่เพิ่มขึ้นตามภารกิจของ

เทศบาลจึงต้องการก าหนด
ต าแหน่งผู้ปฏบิติัเพิ่มมากขึ้น

5 ส ำนักปลัดเทศบำล ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป ขอก าหนดต าแหน่งใหม่ 39/3 10/1 2/1 47/10 20/6 11/6 1 2.11 28.70
เนื่องจากปริมาณงาน
ที่เพิ่มขึ้นตามภารกิจของ

เทศบาลจึงต้องการก าหนด
ต าแหน่งผู้ปฏบิติัเพิ่มมากขึ้น

6 ส ำนักปลัดเทศบำล ผู้ช่วยนักทรัพยากรบคุคล ขอก าหนดต าแหน่งใหม่ 39/3 10/1 2/1 47/10 20/6 11/6 1 3.35 28.70
เนื่องจากปริมาณงาน
ที่เพิ่มขึ้นตามภารกิจของ

เทศบาลจึงต้องการก าหนด
ต าแหน่งผู้ปฏบิติัเพิ่มมากขึ้น

   (ลงชื่อ) ...........................................            (ลงชื่อ)..........................................
            (นายจรูญโรจน์  แก้วมณี)                    (นายชุมพร  จาปญัญะ)
                     ปลัดเทศบาล                           นายกเทศมนตรี

อัตราต าแหน่งพนักงานเทศบาล อัตราต าแหน่งพนักงานจ้าง

แบบสรุปการขอปรับแผนอัตราก าลัง ๓ ป ีในการขอความเหน็ชอบ ก.ท.จ.เชียงใหม่ ของเทศบาลต าบลบา้นแหวน  อ าเภอหางดง  จังหวดัเชียงใหม่



ล าดับ ส่วนราชการงาน ต าแหน่งและ จ านวน เหตุผลและ ต าแหน่งนี้อยู่ ความเหน็
ที่ เลขที่ต าแหน่ง ความจ าเปน็ ของ เทศบาล ของส่วนราชการนี้ ของงานนี้ ของส่วนราชการนี้ ของงานนี้ ในแผนอัตรา ก.ท.จ.

(ที่ม/ีที่วา่ง) (ที่ม/ีที่วา่ง) (ที่ม/ีที่วา่ง) (ประจ า/ภารกจิ/ทั่วไป) (ประจ า/ภารกจิ/ทั่วไป) ก าลัง ๓ ปี
หรือไม่

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓)
1 กองคลัง นักวชิาการพสัดุ 1 ขอก าหนดต าแหน่งใหม่ 39/3 7/1 2/1 1/3/1 0/2/0 ไม่มี

เลขที่ต าแหน่ง เนื่องจากปริมาณงาน
(13-2-04-3204-002) ที่เพิ่มขึ้นตามภารกิจของ

เทศบาลจึงต้องการก าหนด
ต าแหน่งที่ต้องการความ

รับผิดชอบมากขึ้น

2 กองคลัง ผู้ช่วยนักวชิาการพสัดุ 1 ขอก าหนดต าแหน่งใหม่ 39/3 7/1 2/1 1/3/1 0/2/0 ไม่มี
เนื่องจากปริมาณงาน
ที่เพิ่มขึ้นตามภารกิจของ

เทศบาลจึงต้องการก าหนด
ต าแหน่งผู้ปฏบิติั

เพิ่มมากขึ้น

3 ส ำนักปลัดเทศบำล เจ้าพนักงานพฒันาชุมชน 1 ขอปรับปรุงปสีรรหา 39/3 10/1 2/1 0/0/0 0/0/0 มี
เลขที่ต าแหน่ง

(13-2-01-4801-001)
จากปี 2562 เป็นปี 

2561

   (ลงชื่อ)........................................            (ลงชื่อ)...................................
            (นายจรูญโรจน์  แก้วมณี)                    (นายชุมพร  จาปญัญะ)
                     ปลัดเทศบาล                           นายกเทศมนตรี

เอกสารหมายเลข ๑
แบบขออนุมัติยุบเลิกและหรือเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับต าแหน่งพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ประจ าปงีบประมาณ 2561

เทศบาลต าบลบา้นแหวน อ าเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม่
อัตราต าแหน่งพนักงานเทศบาล จ านวนพนักงานจ้าง



ล าดับ ส่วนราชการงาน ต าแหน่งและ จ านวน เหตุผลและ ต าแหน่งนี้อยู่ ความเหน็
ที่ เลขที่ต าแหน่ง ความจ าเปน็ ของ เทศบาล ของส่วนราชการนี้ ของงานนี้ ของส่วนราชการนี้ ของงานนี้ ในแผนอัตรา ก.ท.จ.

(ที่ม/ีที่วา่ง) (ที่ม/ีที่วา่ง) (ที่ม/ีที่วา่ง) (ประจ า/ภารกจิ/ทั่วไป) (ประจ า/ภารกจิ/ทั่วไป) ก าลัง ๓ ปี
หรือไม่

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓)
4 ส ำนักปลัดเทศบำล คนงานทั่วไป 4 ขอก าหนดต าแหน่งใหม่ 39/3 10/1 2/1 1/8/12 0/5/7 ไม่มี

เนื่องจากปริมาณงาน
ที่เพิ่มขึ้นตามภารกิจของ

เทศบาลจึงต้องการก าหนด
ต าแหน่งผู้ปฏบิติัเพิ่มมากขึ้น

5 ส ำนักปลัดเทศบำล ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 1 ขอก าหนดต าแหน่งใหม่ 39/3 10/1 2/1 1/8/12 0/5/7 ไม่มี
เนื่องจากปริมาณงาน
ที่เพิ่มขึ้นตามภารกิจของ

เทศบาลจึงต้องการก าหนด
ต าแหน่งผู้ปฏบิติัเพิ่มมากขึ้น

6 ส ำนักปลัดเทศบำล ผู้ช่วยนักทรัพยากรบคุคล 1 ขอก าหนดต าแหน่งใหม่ 39/3 10/1 2/1 1/8/12 0/5/7 ไม่มี
เนื่องจากปริมาณงาน
ที่เพิ่มขึ้นตามภารกิจของ

เทศบาลจึงต้องการก าหนด
ต าแหน่งผู้ปฏบิติัเพิ่มมากขึ้น

   (ลงชื่อ)........................................            (ลงชื่อ)...................................
            (นายจรูญโรจน์  แก้วมณี)                    (นายชุมพร  จาปญัญะ)
                     ปลัดเทศบาล                           นายกเทศมนตรี

แบบขออนุมัติยุบเลิกและหรือเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับต าแหน่งพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ประจ าปงีบประมาณ 2561
เทศบาลต าบลบา้นแหวน อ าเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม่

อัตราต าแหน่งพนักงานเทศบาล จ านวนพนักงานจ้าง

เอกสารหมายเลข ๑



ล าดับที่ ส่วนราชการงาน ต าแหน่งและ ขออนุมัติ เปน็ต าแหน่งและ ส่วนราชการ/งาน เหตุผลและ ต าแหน่งนี้อยู่ในแผน ความเหน็
เลขที่ต าแหน่ง เลขที่ต าแหน่ง ความจ าเปน็ อัตราก าลัง 3 ป ีหรือไม่  ก.ท.จ.

และเปน็ต าแหน่งวา่ง
หรือไม่

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 กองคลัง นักวชิาการพสัดุ ปก./ชก. ขออนุมัติก าหนดเพิ่ม นักวชิาการพสัดุ ปก./ชก. กองคลัง เนื่องจากปริมาณงาน ไม่อยู/่วา่ง

เลขที่ต าแหน่ง เลขที่ต าแหน่ง ที่เพิ่มขึ้นตามภารกิจของ
(13-2-04-3204-002) (13-2-04-3204-002) เทศบาลจึงต้องการก าหนด

ต าแหน่งที่ต้องการความ
รับผิดชอบมากขึ้น

2 กองคลัง ผู้ช่วยนักวชิาการพสัดุ ขออนุมัติก าหนดเพิ่ม ผู้ช่วยนักวชิาการพสัดุ กองคลัง ขอก าหนดต าแหน่งใหม่ ไม่อยู/่วา่ง
เนื่องจากปริมาณงาน
ที่เพิ่มขึ้นตามภารกิจของ

เทศบาลจึงต้องการก าหนด
ต าแหน่งผู้ปฏบิติั

เพิ่มมากขึ้น

3 ส ำนักปลัดเทศบำล เจ้าพนกังานพัฒนาชุมชน ปง./ชง. ขออนุมัติปรับปรุง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปง./ชง. ส านักปลัดเทศบาล เนื่องจากปริมาณงาน อยู่/วา่ง
เลขที่ต าแหน่ง ปสีรรหา เลขที่ต าแหน่ง ที่เพิ่มขึ้นตามภารกิจของ

(13-2-01-4801-001) (13-2-01-4801-001) เทศบาลจึงต้องการปรับเปล่ียน
ปสีรรหาต าแหน่งที่ต้องการ
มีความรับผิดชอบมากขึ้น

   (ลงชื่อ)........................................            (ลงชื่อ)...................................
            (นายจรูญโรจน์  แก้วมณี)                    (นายชุมพร  จาปญัญะ)
                     ปลัดเทศบาล                           นายกเทศมนตรี

เอกสารหมายเลข ๒
แบบการขออนุมัติเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับต าแหน่งพนักงานเทศบาล ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

เทศบาลต าบลบา้นแหวน  อ าเภอหางดง  จังหวดัเชียงใหม่



ล าดับที่ ส่วนราชการงาน ต าแหน่งและ ขออนุมัติ เปน็ต าแหน่งและ ส่วนราชการ/งาน เหตุผลและ ต าแหน่งนี้อยู่ในแผน ความเหน็
เลขที่ต าแหน่ง เลขที่ต าแหน่ง ความจ าเปน็ อัตราก าลัง 3 ป ีหรือไม่  ก.ท.จ.

และเปน็ต าแหน่งวา่ง
หรือไม่

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
4 ส ำนักปลัดเทศบำล คนงานทั่วไป ขออนุมัติก าหนดเพิ่ม คนงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล ขอก าหนดต าแหน่งใหม่ ไม่อยู/่วา่ง

เนื่องจากปริมาณงาน
ที่เพิ่มขึ้นตามภารกิจของ

เทศบาลจึงต้องการก าหนด
ต าแหน่งผู้ปฏบิติัเพิ่มมากขึ้น

5 ส ำนักปลัดเทศบำล ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป ขออนุมัติก าหนดเพิ่ม ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล ขอก าหนดต าแหน่งใหม่ ไม่อยู/่วา่ง
เนื่องจากปริมาณงาน
ที่เพิ่มขึ้นตามภารกิจของ

เทศบาลจึงต้องการก าหนด
ต าแหน่งผู้ปฏบิติัเพิ่มมากขึ้น

6 ส ำนักปลัดเทศบำล ผู้ช่วยนักทรัพยากรบคุคล ขออนุมัติก าหนดเพิ่ม ผู้ช่วยนักทรัพยากรบคุคล ส านักปลัดเทศบาล ขอก าหนดต าแหน่งใหม่ ไม่อยู/่วา่ง
เนื่องจากปริมาณงาน
ที่เพิ่มขึ้นตามภารกิจของ

เทศบาลจึงต้องการก าหนด
ต าแหน่งผู้ปฏบิติัเพิ่มมากขึ้น

   (ลงชื่อ)........................................            (ลงชื่อ)...................................
            (นายจรูญโรจน์  แก้วมณี)                    (นายชุมพร  จาปญัญะ)
                     ปลัดเทศบาล                           นายกเทศมนตรี

เอกสารหมายเลข ๒
แบบการขออนุมัติเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับต าแหน่งพนักงานเทศบาล ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

เทศบาลต าบลบา้นแหวน  อ าเภอหางดง  จังหวดัเชียงใหม่



๑)  สว่นราชการ   ส านักปลดัเทศบาล    มกีรอบต าแหน่งดงัน้ี
ล าดับที่ เลขที่ต าแหนง่ ชือ่ต าแหนง่ ว่าง/ไมว่่าง ขออนมุติั จ านวน หมายเหตุ

1 13-2-00-1101-001 นกับริหารงานท้องถิน่ ระดับ กลาง ไมว่่าง  - -
2 13-2-00-1101-002 นกับริหารงานท้องถิน่ ระดับ ต้น ไมว่่าง  - -

ส านักปลดัเทศบาล
1 13-2-01-2101-001 หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป) ไมว่่าง  - -
2 13-2-01-2101-002 หวัหนา้ฝ่ายอ านวยการ (นกับริหารงานทั่วไป)ไมว่่าง  - -
3 13-2-01-3101-001 นกัจัดการงานทั่วไป ไมว่่าง  - -
4 13-2-01-3102-001 นกัทรัพยากรบคุคล ไมว่่าง  - -
5 13-2-01-3103-001 นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน ไมว่่าง  - -
6 13-2-01-3105-001 นติิกร ไมว่่าง  - -
7 13-2-01-3801-001 นกัพัฒนาชุมชน ไมว่่าง  - -
8 13-2-01-4101-001 เจ้าพนกังานธุรการ ไมว่่าง  - -
9 13-2-01-4805-001 เจ้าพนกังานปอ้งกนัและบรรเทาฯ ไมว่่าง - -

10 13-2-01-4801-001 เจ้าพนกังานพัฒนาชุมชน ว่าง ขออนุมัติปรับปรุงปสีรรหา 62 เปน็ 61 1
ลกูจา้งประจ า

11 - นกัทรัพยากรบคุคล ไมว่่าง - -
พนักงานจา้งตามภารกิจ

12 - ผู้ช่วยนกัจัดการงานทั่วไป ว่าง ขออนุมตักิ าหนดใหม่ 1
13 - ผู้ช่วยนกัทรัพยากรบคุคล ว่าง ขออนุมตักิ าหนดใหม่ 1
14 - ผู้ช่วยนกัวิเคราะหฯ์ ไมว่่าง - -
15 - ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ ไมว่่าง - -
16 - ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ ไมว่่าง - -

17 - พนกังานดับเพลิง ไมว่่าง - -

18 - พนกังานขับเคร่ืองจักรกลฯ ไมว่่าง - -

19 - พนกังานขับเคร่ืองจักรกลฯ ไมว่่าง - -
พนักงานจา้งทั่วไป

20 - พนักงานขับรถยนต์ ไมว่่าง - -
21 - คนงานทั่วไป(ปฏบิัติงานช่วยงานกิจการสภา) ไมว่่าง - -
22 - คนงานทั่วไป(ปฏบิติังานบนัทกึข้อมูล) ไมว่่าง - -
23 - คนงานทัว่ไป(ปฏิบัติงานป้องกัน) ไมว่่าง - -
24 - คนงานทัว่ไป(ปฏิบัติงานป้องกัน) ไมว่่าง - -
25 - คนงานทัว่ไป(ปฏิบัติงานป้องกัน) ไมว่่าง - -
26 - คนงานทัว่ไป(ปฏิบัติงานป้องกัน) ไมว่่าง - -
27 - คนงานทัว่ไป(ส่งเอกสาร) ไมว่่าง - -
28 - คนงานทัว่ไป ว่าง ขออนุมตักิ าหนดใหม่ 4

                (ลงชือ่)……………………………………….ผู้กรอกข้อมลู
         (นายจรูญโรจน ์ แกว้มณี)

        ปลัดเทศบาล

เอกสารหมายเลข ๓
กรอบต าแหน่งของงานที่ขออนุมตักิ าหนดต าแหน่ง ยบุเลกิต าแหน่ง และเปลีย่นแปลงต าแหน่งพนักงานเทศบาล

เทศบาลต าบลบ้านแหวน  อ าเภอหางดง  จงัหวัดเชยีงใหม่



2)  สว่นราชการ   กองคลงั   มกีรอบต าแหน่งดงัน้ี
ล าดับที่ เลขที่ต าแหนง่ ชือ่ต าแหนง่ ว่าง/ไมว่่าง ขออนมุติั จ านวน หมายเหตุ

1 13-2-04-2102-001 ผู้อ านวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง) ไมว่่าง - -
2 13-2-04-2102-002 หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานคลัง ไมว่่าง - -
3 13-2-04-3201-001 นกัวิชาการเงินและบญัชี ไมว่่าง - -
4 13-2-04-3201-002 นกัวิชาการเงินและบญัชี ไมว่่าง - -
5 13-2-04-3204-001 เจ้าพนกังานจัดเกบ็รายได้ ไมว่่าง - -
6 13-2-04-3204-001 นกัวิชาการพัสดุ ไมว่่าง - -
7 13-2-04-3204-002 นกัวิชาการพัสดุ ว่าง ขออนุมตักิ าหนดใหม่ 1

ลกูจา้งประจ า
8 - นกัจัดการงานทั่วไป(ลูกจ้างประจ า) ไมว่่าง - -

พนักงานจา้งตามภารกิจ
9 - ผู้ช่วยเจ้าพนกังานพัสดุ ไมว่่าง - -

10 - ผู้ช่วยเจ้าพนกังานจัดเกบ็รายได้ ไมว่่าง - -
11 ผู้ช่วยนกัวิชาการพัสดุ ว่าง ขออนุมตักิ าหนดใหม่ 1

พนักงานจา้งทั่วไป
12 - คนงานทั่วไป(ปฏบิติังานแผนที่ภาษี) ไมว่่าง - -

                (ลงชือ่)……………………………………….ผู้กรอกข้อมลู
         (นายจรูญโรจน ์ แกว้มณี)

        ปลัดเทศบาล

กรอบต าแหน่งของงานที่ขออนุมตักิ าหนดต าแหน่ง ยบุเลกิต าแหน่ง และเปลีย่นแปลงต าแหน่งพนักงานเทศบาล
เทศบาลต าบลบ้านแหวน  อ าเภอหางดง  จงัหวัดเชยีงใหม่

เอกสารหมายเลข ๓



รายจ่าย หมาย
(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) เหตุ

กอ่นปจัจุบนั ปจัจุบนั จ านวนเงิน คิดเปน็ รายจ่ายหมวด คิดเปน็ รายจ่ายหมวด คิดเปน็ รายจ่ายหมวด คิดเปน็ รายจ่าย รวมรายจ่ายหมวด คิดเปน็
๑ ป ี(บาท) (บาท) ที่เพิ่ม ร้อยละ เงินเดือน ร้อยละ ค่าจ้างประจ า ร้อยละ ค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ ประโยชน์ เงินเดือน ค่าจ้าง ร้อยละ

(บาท) พนกังานเทศบาล (บาท) (บาท) ตอบแทนอื่น และประโยชน์
(บาท) (บาท) ตอบแทนอื่น (บาท)

67,000,000   69,200,000  2,200,000    3.18 11,814,800       17.07      510,000         ๑.11 5,718,000       8.26     2,469,600      20,512,400       29.64     

(ลงชื่อ) .......................................................ผู้กรอกข้อมูล (ลงชื่อ) .....................................................ผู้รับรองข้อมูล
            (นางจิราลักษณ์  หวงัทวยทพิย์)    (นายจรูญโรจน์  แก้วมณี)
                    ผู้อ านวยการกองคลัง            ปลัดเทศบาล

เอกสารหมายเลข ๔
บญัชีแสดงรายจ่ายหมวดเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่น ต่องบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

เทศบาลต าบลบา้นแหวน  อ าเภอหางดง  จังหวดัเชียงใหม่
รายจ่ายประจ าปี รายจ่ายหมวดเงินเดือนและค่าจ้าง



ล าดับที่ ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ เวลาทีใ่ช้ต่อชิ้นงาน ปริมาณงาน(ต่อปี) เวลาทัง้หมดต่อปี หมายเหตุ

(1) (2) (นาที) (3) (4) (นาที) (5)
1 ตรวจสอบและดูแลขั้นตอนการจัดซ้ือจัดจ้างแบบต่าง ๆ 240 1,258 301,920 3.646

เพือ่ให้เป็นไปตามระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง
2 จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินท าให้ตรวจสอบได้สะดวก 60 235 14,100 0.170
3 งานซ่อมแซมดูแลรักษาพัสดุครุภัณฑ์ 60 235 14,100 0.170
4 งานตรวจสอบพัสดุประจ าปี 240 90 21,600 0.261
5 ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าทีร่ะดับรองลงมา 60 235 14,100 0.170
6 ประสานการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น เพือ่ให้เกิดความร่วมมือในงาน 60 235 14,100 0.170

ในหน้าที่

7 ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุ ให้ค าแนะน าในการปฎิบัติงาน ด้านพัสดุ 60 235 14,100 0.170
8 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานทีรั่บผิดชอบ 60 235 14,100 0.170

9 จัดท าสถิติปรับปรุง หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศทีเ่กี่ยวกับ 60 235 14,100 0.170
งานด้านพัสดุ

รวม 5.10

                                                  (ลงชื่อ)..............................................
(นางจิราลักษณ์  หวงัทวยทพิย์)

ผู้อ านวยการกองคลัง

บัญชแีสดงการค านวณจ านวนอัตราก าลังในการขออนุมตักิ าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาล/พนักงานจ้างเทศบาล
                                                                                                                                                                              เอกสารหมายเลข ๕

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุต าแหน่ง นักวิชาการพัสด ุ
กองคลัง เทศบาลต าบลบ้านแหวน  อ าเภอหางดง  จังหวัดเชยีงใหม่

(6)

จ านวนต าแหน่งทีต้่องการ



ล าดับที่ ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ เวลาทีใ่ช้ต่อชิ้นงาน ปริมาณงาน(ต่อปี) เวลาทัง้หมดต่อปี หมายเหตุ
(1) (2) (นาที) (3) (4) (นาที) (5)
1 ตรวจสอบและดูแลขั้นตอนการจัดซ้ือจัดจ้างแบบต่าง ๆ 240 1,258 301,920 3.646

เพือ่ให้เป็นไปตามระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง
2 จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินท าให้ตรวจสอบได้สะดวก 60 235 14,100 0.170
3 งานซ่อมแซมดูแลรักษาพัสดุครุภัณฑ์ 60 235 14,100 0.170
4 งานตรวจสอบพัสดุประจ าปี 240 90 21,600 0.261
5 ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าทีร่ะดับรองลงมา 60 235 14,100 0.170
6 ประสานการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น เพือ่ให้เกิดความร่วมมือในงาน 60 235 14,100 0.170

ในหน้าที่
7 ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุ ให้ค าแนะน าในการปฎิบัติงาน ด้านพัสดุ 60 235 14,100 0.170
8 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานทีรั่บผิดชอบ 60 235 14,100 0.170
9 จัดท าสถิติปรับปรุง หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศทีเ่กี่ยวกับ 60 235 14,100 0.170

งานด้านพัสดุ
รวม 5.10

                                                  (ลงชื่อ)..............................................
(นางจิราลักษณ์  หวงัทวยทพิย์)

ผู้อ านวยการกองคลัง

                                                                                                                                                                              เอกสารหมายเลข ๕
บัญชแีสดงการค านวณจ านวนอัตราก าลังในการขออนุมตักิ าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาล/พนักงานจ้างเทศบาล

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุต าแหน่ง ผู้ชว่ยนักวิชาการพัสด ุ
กองคลัง เทศบาลต าบลบ้านแหวน  อ าเภอหางดง  จังหวัดเชยีงใหม่

จ านวนต าแหน่งทีต้่องการ
(6)



ล าดับที่ ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ เวลาทีใ่ช้ต่อชิ้นงาน ปริมาณงาน(ต่อปี) เวลาทัง้หมดต่อปี หมายเหตุ
(1) (2) (นาที) (3) (4) (นาที) (5)
1 งานส ารวจขอ้มูลเบือ้งต้นเพือ่จดัท าแผนปฏิบัติงาน  วางแผนพฒันาหมู่บ้าน 2,400 13 31,200 0.377
2 งานสนับสนุนในการรวมกลุ่มและจดัต้ังกลุ่มองค์กรชุมชน กลุ่มแม่บ้านและ 2,400 13 31,200 0.377

เครือขา่ยประชาชน เพือ่ส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ เขา้ใจ
และความคิดริเร่ิมในการพฒันาชุมชน

3 งานฝึกอบรม ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพทีเ่หมาะสมแกป่ระชาชนในชุมชน 2,400 13 31,200 0.377
เพือ่ให้กลุ่มสามารถสร้างรายได้

4 งานประสานและร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ เพือ่น าบริการขั้นพืน้ฐาน 2,400 10 24,000 0.290
ไปบริการแกชุ่มชนและช่วยเหลือประชาชน

5 งานจดัท าโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ แกชุ่มชน/งานด าเนินการพฒันาชุมชน 2,400 10 24,000 0.290
ทางด้านเศรษฐกจิ สังคม วัฒนธรรม งานส่งเสริมกจิกรรมครอบครัว

6 งานสงเคราะห์คนชรา คนพกิาร และทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 2,400 13 31,200 0.377
ประสานงานและร่วมมือกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง  เพือ่การสังคมสงเคราะห์

7 งานอื่น ๆ ทีไ่ด้รับมอบหมาย 180 13 22,500 0.272
รวม 2.36

                                                       (ลงชื่อ)...................................
(นายขวญัชัย  ศิริ)

หวัหน้าส านักปลัดเทศบาล

บัญชแีสดงการค านวณจ านวนอัตราก าลังในการขออนุมตัปิรับปรุงปีสรรหาพนักงานเทศบาล
งานสวัสดกิารและสังคม ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชมุชน  เลขทีต่ าแหน่ง 13-2-01-4801-001  ส่วนราชการ  ส านักปลัดเทศบาล

เทศบาลต าบลบ้านแหวน  อ าเภอหางดง  จังหวัดเชยีงใหม่
จ านวนต าแหน่งทีต้่องการ

(6)

เอกสารหมายเลข ๕         



ล าดับที่ ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ เวลาทีใ่ช้ต่อชิ้นงาน ปริมาณงาน(ต่อปี) เวลาทัง้หมดต่อปี หมายเหตุ
(1) (2) (นาที) (3) (4) (นาที) (5)
1 ปฏิบัติหน้าทีดู่แลอาคารสถานที ่ และรางระบายน้ าในเขตเทศบาล 840 140 117,600 1.420
2 งานดูแลรักษาความสะอาด ส่ิงแวดล้อมของส านักงานเทศบาล 840 120 100,800 1.217
3 งานดูแล ซ่อมแซม ปรับปรุง สนามหญ้าสนามกีฬากลางเทศบาลต าบล 840 140 117,600 1.420
4 งานจัดเตรียมสถานทีต่ามโครงการของเทศบาล 840 48 40,320 0.487
5 งานตรวจเช็ดซ่อมแซมและดันท่อประปา  งานดูแลต้นไม้ทางสาธารณฯ 840 140 117,600 1.420
6 งานตัดต้นไม,้ งานแจกจ่ายน้ า, งานดูแลล้างท าความสะอาดถนนฯ 840 140 117,600 1.420
7 ตรวจเช็คอุปกรณ์ ดูแลอุปกรณ์ในรถดับเพลิง 240 24 5,760 0.070
8 เฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้  วาตภัย 840 365 306,600 3.703
9 ช่วยเหลือด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทัว่ไป 300 48 14,400 0.174

10 งานอื่น ๆ ทีไ่ด้รับมอบหมาย 420 48 20,160 0.243
รวม 11.58

                                                       (ลงชื่อ)...................................
(นายขวญัชัย  ศิริ)

หวัหน้าส านักปลัดเทศบาล

เอกสารหมายเลข ๕          
บัญชแีสดงการค านวณจ านวนอัตราก าลังในการขออนุมตักิ าหนดต าแหน่งพนักงานจ้างเทศบาล

ขออนุมตักิ าหนดต าแหน่งใหม ่ต าแหน่ง คนงานทัว่ไป  เลขทีต่ าแหน่ง -  ส่วนราชการ  ส านักปลัดเทศบาล
เทศบาลต าบลบ้านแหวน  อ าเภอหางดง  จังหวัดเชยีงใหม่

จ านวนต าแหน่งทีต้่องการ
(6)



ล าดับที่ ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ เวลาทีใ่ช้ต่อชิ้นงาน ปริมาณงาน(ต่อปี) เวลาทัง้หมดต่อปี หมายเหตุ
(1) (2) (นาที) (3) (4) (นาที) (5)
1 ช่วยงานจัดเก็บ และรักษาข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐาน หนังสือราชการ 240 60 14,400 0.174

ระเบยีบ และค าส่ังต่างๆ ของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย

2 ช่วยงานเลขานุการของผู้บริหาร จัดเตรียมการประชุม บนัทกึและ 420 60 25,200 0.304
เรียบเรียงรายงานการประชุม การกล่ันกรองเร่ือง เปน็ต้น

3 ช่วยประสานและจัดงานรัฐพธิ ีติดต่อกับหน่วยงานและบคุคลต่างๆ 420 60 25,200 0.304
4 ช่วยติดตามการปฏบิติัตามมติของที่ประชุม หรือการปฏบิติัตามคาส่ังของผู้บริหาร 240 48 11,520 0.139
5 ช่วยการวางแผนการท างานของหนว่ยงาน หรือโครงการ เพื่อใหก้ารด าเนนิงานตามเปา้ 420 24 10,080 0.122
6 ช่วยชี้แจงและใหร้ายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเทจ็จริง แก่บคุคลหรือหน่วยงาน 420 60 25,200 0.304
7 ช่วยตอบปญัหา ชี้แจง และใหค้ าแนะน าเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในเบื้องต้น 300 144 43,200 0.522
8 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 420 48 20,160 0.243

รวม 2.11

                                                       (ลงชื่อ)...................................
(นายขวญัชัย  ศิริ)

หวัหน้าส านักปลัดเทศบาล

เอกสารหมายเลข ๕          
บัญชแีสดงการค านวณจ านวนอัตราก าลังในการขออนุมตักิ าหนดต าแหน่งพนักงานจ้างเทศบาล

ขออนุมตักิ าหนดต าแหน่งใหม ่ต าแหน่ง ผู้ชว่ยนักจัดการงานทัว่ไป  เลขทีต่ าแหน่ง -  ส่วนราชการ  ส านักปลัดเทศบาล
เทศบาลต าบลบ้านแหวน  อ าเภอหางดง  จังหวัดเชยีงใหม่

จ านวนต าแหน่งทีต้่องการ
(6)



ล าดับที่ ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ เวลาทีใ่ช้ต่อชิ้นงาน ปริมาณงาน(ต่อปี) เวลาทัง้หมดต่อปี หมายเหตุ
(1) (2) (นาที) (3) (4) (นาที) (5)
1 ช่วย รวบรวม และวิเคราะห์ขอ้มูล เพือ่ประกอบการวางระบบ การจดัท ามาตรฐาน 420 120 50,400 0.609

หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกบัการบริหารทรัพยากรบุคคล
2 ช่วยรวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ขอ้มูลบุคคล จดัทาระบบสารสนเทศ 420 240 100,800 1.217

 ทะเบียนประวัติ เพือ่ให้เป็นปัจจบุัน
3 ช่วยรวบรวม และวิเคราะห์ขอ้มูล เพือ่ประกอบการก าหนดความต้องการและ 420 60 25,200 0.304

ความจ าเป็นในการพฒันาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางกา้วหน้าในอาชีพ
4 ช่วยศึกษา รวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์งาน เพือ่ประกอบการก าหนดต าแหน่ง 420 36 15,120 0.183

และการวางแผนอตัราก าลัง
5 ช่วยศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลด้านการจดัท าหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 420 36 15,120 0.183

ทักษะ สมรรถนะของต าแหน่งและการก าหนดระดับต าแหน่งให้สอดคล้อง
ตามหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ

6 ช่วยศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ขอ้มูล เพือ่ประกอบการวางหลักเกณฑ์ 420 36 15,120 0.183
การบริหาร ผลการปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน

7 ช่วยด าเนินการเกี่ยวกบักระบวนการสรรหาและเลือกสรรต้ังแต่การสอบคัดเลือก 840 12 10,080 0.122
การคัดเลือก การสอบแขง่ขนั การโอน การยา้ย การเล่ือนระดับ เป็นต้น

8 ช่วยงานจดัเตรียมสถานทีต่ามโครงการของเทศบาล 420 36 15,120 0.183
9 ช่วยเหลือเฝ้าระวัง ด้านงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยทัว่ไป 420 24 10,080 0.122

10 งานอื่น ๆ ทีไ่ด้รับมอบหมาย 420 48 20,160 0.243
รวม 3.35

                                                       (ลงชื่อ)...................................
(นายขวญัชัย  ศิริ)

หวัหน้าส านักปลัดเทศบาล

เอกสารหมายเลข ๕         
บัญชแีสดงการค านวณจ านวนอัตราก าลังในการขออนุมตักิ าหนดต าแหน่งพนักงานจ้างเทศบาล

ขออนุมตักิ าหนดต าแหน่งใหม ่ต าแหน่ง ผู้ชว่ยนักทรัพยากรบุคคล  เลขทีต่ าแหน่ง -  ส่วนราชการ  ส านักปลัดเทศบาล
เทศบาลต าบลบ้านแหวน  อ าเภอหางดง  จังหวัดเชยีงใหม่

จ านวนต าแหน่งทีต้่องการ
(6)



ก่อน 3 ปี ก่อน 2 ปี ก่อน 1 ปี
1 ตรวจสอบและดูแลขั้นตอนการจัดซ้ือจัดจ้างแบบต่างๆ เพือ่ให้เป็นไปตาม 1055 1150 1258

ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง
2 จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินท าให้ตรวจสอบได้สะดวก 235 235 235
3 งานซ่อมแซมดูแลรักษาพัสดุครุภัณฑ์ 235 235 235
4 งานตรวจสอบพัสดุประจ าปี 90 90 90
5 ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าทีร่ะดับรองลงมา 235 235 235
6 ประสานการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น เพือ่ให้เกิดความร่วมมือในงาน 235 235 235

ในหน้าที่
7 ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุ ให้ค าแนะน าในการปฎิบัติงาน ด้านพัสดุ 235 235 235
8 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานทีรั่บผิดชอบ 235 235 235
9 จัดท าสถิติปรับปรุง หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศทีเ่กี่ยวกับ 235 235 235

งานด้านพัสดุ

 (ลงชื่อ)....................................
       (นายจรูญโรจน์  แก้วมณี)

                    ปลัดเทศบาล

ปีงบประมาณ หมาย
เหตุ

เอกสารหมายเลข 6
บัญชแีสดงปริมาณงานย้อนหลัง 3 ปี เพ่ือขออนุมตัิ

ต าแหน่ง นักวิชาการพัสด ุเลขทีต่ าแหน่ง 13-2-04-3204-002
เทศบาลต าบลบ้านแหวน  อ าเภอหางดง  จังหวัดเชยีงใหม่

ล าดบัที่ ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ



ก่อน 3 ปี ก่อน 2 ปี ก่อน 1 ปี
1 ตรวจสอบและดูแลขั้นตอนการจัดซ้ือจัดจ้างแบบต่างๆ เพือ่ให้เป็นไปตาม 1055 1150 1258

ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง
2 จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินท าให้ตรวจสอบได้สะดวก 235 235 235
3 งานซ่อมแซมดูแลรักษาพัสดุครุภัณฑ์ 235 235 235
4 งานตรวจสอบพัสดุประจ าปี 90 90 90
5 ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าทีร่ะดับรองลงมา 235 235 235
6 ประสานการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น เพือ่ให้เกิดความร่วมมือในงาน 235 235 235

ในหน้าที่
7 ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุ ให้ค าแนะน าในการปฎิบัติงาน ด้านพัสดุ 235 235 235
8 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานทีรั่บผิดชอบ 235 235 235
9 จัดท าสถิติปรับปรุง หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศทีเ่กี่ยวกับ 235 235 235

งานด้านพัสดุ

 (ลงชื่อ)....................................
       (นายจรูญโรจน์  แก้วมณี)

                    ปลัดเทศบาล

เอกสารหมายเลข 6
บัญชแีสดงปริมาณงานย้อนหลัง 3 ปี เพ่ือขออนุมตัิ
ต าแหน่ง ผู้ชว่ยนักวิชาการพัสด ุ เลขทีต่ าแหน่ง -

เทศบาลต าบลบ้านแหวน  อ าเภอหางดง  จังหวัดเชยีงใหม่

ล าดบัที่ ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ
ปีงบประมาณ หมาย

เหตุ



ก่อน 3 ปี ก่อน 2 ปี ก่อน 1 ปี
1 งานส ารวจข้อมูลเบื้องต้นเพื่อจัดท าแผนปฏบิติังาน  วางแผนพฒันาหมู่บา้น 13 13 15
2 งานสนับสนุนในการรวมกลุ่มและจัดต้ังกลุ่มองค์กรชุมชน กลุ่มแม่บา้นและ 13 13 15

เครือข่ายประชาชน เพื่อส่งเสริมประชาชนใหม้ีความสนใจ เข้าใจ
และความคิดริเร่ิมในการพฒันาชุมชน

3 งานฝึกอบรม ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพที่เหมาะสมแก่ประชาชนในชุมชน 3 3 5
เพื่อใหก้ลุ่มสามารถสร้างรายได้

4 งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อน าบริการขั้นพื้นฐาน 12 12 24
ไปบริการแก่ชุมชนและช่วยเหลือประชาชน

5 งานจัดท าโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ แก่ชุมชน/งานด าเนินการพฒันาชุมชน 12 12 24
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม งานส่งเสริมกิจกรรมครอบครัว

6 งานสงเคราะหค์นชรา คนพกิาร และทพุพลภาพ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 36 36 36
ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อการสังคมสงเคราะห์

7 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 36 36 36

 (ลงชื่อ)....................................
       (นายจรูญโรจน์  แก้วมณี)

       ปลัดเทศบาล

เอกสารหมายเลข 6
บัญชแีสดงปริมาณงานย้อนหลัง 3 ปี เพ่ือขออนุมตัิ

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชมุชน  เลขทีต่ าแหน่ง 13-2-01-4801-001
เทศบาลต าบลบ้านแหวน  อ าเภอหางดง  จังหวัดเชยีงใหม่

ล าดับที่ ลักษณะงานทีป่ฏิบตัิ ปงีบประมาณ หมาย
เหตุ



ก่อน 3 ปี ก่อน 2 ปี ก่อน 1 ปี
1 ปฏิบัติหน้าทีดู่แลอาคารสถานที ่ และรางระบายน้ า 90 100 140
2 งานดูแลรักษาความสะอาด ส่ิงแวดล้อมของส านักงาน 100 110 120
3 งานดูแลสนามหญ้าสนามกีฬากลางเทศบาลต าบลบ้านแหวน 100 110 140
4 งานจัดเตรียมสถานทีต่ามโครงการของเทศบาล 30 32 48
5 งานตรวจเช็ดซ่อมแซมและดันท่อประปา  งานดูแลต้นไม้ทางสาธารณฯ 42 48 140
6 งานตัดต้นไม,้ งานแจกจ่ายน้ า, งานดูแลล้างท าความสะอาดถนนฯ 42 48 140
7 ตรวจเช็คอุปกรณ์ ดูแลอุปกรณ์ในรถดับเพลิง 18 20 24
8 เฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้  วาตภัย 365 365 365
9 ช่วยเหลือด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทัว่ไป 10 10 48

10 งานอื่น ๆ ทีไ่ด้รับมอบหมาย 48 48 48

 (ลงชื่อ)....................................
       (นายจรูญโรจน์  แก้วมณี)

       ปลัดเทศบาล

เอกสารหมายเลข 6
บัญชแีสดงปริมาณงานย้อนหลัง 3 ปี เพ่ือขออนุมตัิ

ต าแหน่ง คนงานทัว่ไป  เลขทีต่ าแหน่ง -
เทศบาลต าบลบ้านแหวน  อ าเภอหางดง  จังหวัดเชยีงใหม่

ล าดับที่ ลักษณะงานทีป่ฏิบตัิ ปงีบประมาณ หมาย
เหตุ



ก่อน 3 ปี ก่อน 2 ปี ก่อน 1 ปี
1 ช่วยงานจัดเก็บ และรักษาข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐาน หนังสือราชการ 42 55 60

ระเบยีบ และค าส่ังต่างๆ ของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย
2 ช่วยงานเลขานุการของผู้บริหาร จัดเตรียมการประชุม บนัทกึและ 42 55 60

เรียบเรียงรายงานการประชุม การกล่ันกรองเร่ือง เปน็ต้น
3 ช่วยประสานและจัดงานรัฐพธิ ีติดต่อกับหน่วยงานและบคุคลต่างๆ 42 55 60
4 ช่วยติดตามการปฏบิติัตามมติของที่ประชุม หรือการปฏบิติัตามคาส่ังของผู้บริหาร 42 45 48
5 ช่วยการวางแผนการท างานของหนว่ยงาน หรือโครงการ เพื่อใหก้ารด าเนนิงานตามเปา้ 24 24 24
6 ช่วยชี้แจงและใหร้ายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเทจ็จริง แก่บคุคลหรือหน่วยงาน 50 55 60
7 ช่วยตอบปญัหา ชี้แจง และใหค้ าแนะน าเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในเบื้องต้น 110 120 144
8 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 42 45 48

 (ลงชื่อ)....................................
       (นายจรูญโรจน์  แก้วมณี)

       ปลัดเทศบาล

เอกสารหมายเลข 6
บัญชแีสดงปริมาณงานย้อนหลัง 3 ปี เพ่ือขออนุมตัิ

ต าแหน่ง ผู้ชว่ยนักจัดการงานทัว่ไป  เลขทีต่ าแหน่ง -
เทศบาลต าบลบ้านแหวน  อ าเภอหางดง  จังหวัดเชยีงใหม่

ล าดับที่ ลักษณะงานทีป่ฏิบตัิ ปงีบประมาณ หมาย
เหตุ



ก่อน 3 ปี ก่อน 2 ปี ก่อน 1 ปี
1 ช่วย รวบรวม และวิเคราะห์ขอ้มูล เพือ่ประกอบการวางระบบ การจดัท ามาตรฐาน 100 110 120

หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกบัการบริหารทรัพยากรบุคคล
2 ช่วยรวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ขอ้มูลบุคคล จดัทาระบบสารสนเทศ 200 220 240

ทะเบียนประวัติ เพือ่ให้เป็นปัจจบุัน
3 ช่วยรวบรวม และวิเคราะห์ขอ้มูล เพือ่ประกอบการก าหนดความต้องการและ 45 50 60

ความจ าเป็นในการพฒันาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางกา้วหน้าในอาชีพ
4 ช่วยศึกษา รวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์งาน เพือ่ประกอบการก าหนดต าแหน่ง 28 32 36

และการวางแผนอตัราก าลัง
5 ช่วยศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลด้านการจดัท าหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 28 32 36

ทักษะ สมรรถนะของต าแหน่งและการก าหนดระดับต าแหน่งให้สอดคล้อง
ตามหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ

6 ช่วยศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ขอ้มูล เพือ่ประกอบการวางหลักเกณฑ์ 28 32 36
การบริหาร ผลการปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน

7 ช่วยด าเนินการเกี่ยวกบักระบวนการสรรหาและเลือกสรรต้ังแต่การสอบคัดเลือก 12 12 12
การคัดเลือก การสอบแขง่ขนั การโอน การยา้ย การเล่ือนระดับ เป็นต้น

8 ช่วยงานจดัเตรียมสถานทีต่ามโครงการของเทศบาล 30 32 36
9 ช่วยเหลือเฝ้าระวัง ด้านงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยทัว่ไป 24 24 24

10 งานอื่น ๆ ทีไ่ด้รับมอบหมาย 48 48 48

 (ลงชื่อ)....................................
       (นายจรูญโรจน์  แก้วมณี)

       ปลัดเทศบาล

เอกสารหมายเลข 6
บัญชแีสดงปริมาณงานย้อนหลัง 3 ปี เพ่ือขออนุมตัิ
ต าแหน่ง ผู้ชว่ยนักทรัพยากรบุคคล  เลขทีต่ าแหน่ง -

เทศบาลต าบลบ้านแหวน  อ าเภอหางดง  จังหวัดเชยีงใหม่

ล าดับที่ ลักษณะงานทีป่ฏิบตัิ ปงีบประมาณ หมาย
เหตุ



เลขที่ ต าแหน่ง ระดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่งที่ขอก าหนดใหม่
ต าแหน่ง ผู้ที่ครองอัตรา

13-2-00-1101-001 ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทอ้งถิ่น) กลาง นายจรูญโรจน์   แก้วมณี
13-2-00-1101-002 รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทอ้งถิ่น ) ต้น นายวรวจัน์  บญุญผลานันท์

ส านักปลัดเทศบาล
13-2-01-2101-001 หวัหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) ต้น นายขวญัชัย  ศิริ
13-2-01-2101-002 หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ (นักบริหารงานทั่วไป) ต้น นายสุวรรณสิทธิ ์ เรือนค า
13-2-01-3101-001 นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ นางสาวกันตพร  โนลา
13-2-01-3102-001 นักทรัพยากรบคุคล ช านาญการ นายอนุทนิ  กรัณย์วฒันกุล
13-2-01-3103-001 นักวเิคราะหน์โยบายและแผน ช านาญการ นายเกียรติศักด์ิ  กันทาแปง
13-2-01-3105-001 นิติกร ช านาญการ นายสัญญา  เมืองใหม่
13-2-01-3801-001 นักพฒันาชุมชน ช านาญการ นางกาญจนา  ขัดชุ่มแสง
13-2-01-4101-001 เจ้าพนักงานธรุการ ช านาญงาน นางวฒันา   กันทะ
13-2-01-4805-001 เจ้าพนักงานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั ช านาญงาน พนัจ่าเอกชยพล  ค าไมอาจ
13-2-01-4801-001 เจ้าพนักงานพฒันาชุมชน ปง./ชง. วา่ง ปรับปรุงปสีรรหา 62 เปน็ 61

ลูกจ้างประจ า นักทรัพยากรบคุคล - นายสรายุทธ ์  วงค์ทพิย์

13-2-04-2102-001 ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) กลาง นางจิราลักษณ์  หวังทวยทิพย์

13-2-04-2102-002 หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง) ต้น นางประไพ   ตามเพิ่ม
13-2-04-3201-001 นักวชิาการเงินและบญัชี ช านาญการ นางสาวกรรณิการ์  จันทร์ศร
13-2-04-3201-002 นักวชิาการเงินและบญัชี ปฏบิติัการ นางสาวอันติกา ศรีพรรณ
13-2-04-3204-001 นักวชิาการพสัดุ ปฏบิติัการ นางเกศรินทร์  ธงซิว
13-2-04-3204-002 นักวชิาการพสัดุ ปก./ชก. วา่ง อนุมัติแล้ว
13-2-04-4204-001 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ช านาญงาน นางสาววรัญรดา  บญุรัง

ลูกจ้างประจ า นักจัดการงานทั่วไป - นางสาวปวณีา สุพรรณทวา

13-2-05-2103-001 ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) กลาง นางจรรยา   ศิวานนท์
13-2-05-2103-002 หวัหนา้ฝ่ายแบบแผนและกอ่สร้าง (นักบริหารงานช่าง) ต้น นายวรีะเชษฐ  ค าคง
13-2-05-3701-001 วศิวกรโยธา ช านาญการ นายพทิกัข์พงค์  เมธงักูร
13-2-05-4101-002 เจ้าพนักงานธรุการ ปฏบิติังาน นางสาวกรรณิการ์  จังสถิตย์
13-2-05-4701-001 นายช่างโยธา ปฏบิติังาน นายธนวฒัน์  กาใจวงค์
13-2-05-4701-002 นายช่างโยธา ช านาญงาน นายสมพงษ ์ ชมชื่น
13-2-05-4706-001 นายช่างไฟฟา้ ช านาญงาน นายชาญทธปิวตัน์    กาบวั

13-2-08-2107-001 ผู้อ านวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานศึกษา) ต้น นางสาวอณูพรรณ  มณีวงศ์
13-2-08-3803-001 นักวชิาการศึกษา ช านาญการ นายนิธศิ  ตาค ามี
13-2-08-4104-004 เจ้าพนักงานธรุการ ช านาญงาน นางสาวพชัรินทร์ ศรีค าหมื่น
13-2-08-2205-587 ครู คศ.1 นางสาววงค์เดือน  วงค์สุวรรณ

13-2-08-2205-586 ครู คศ.1 นางสาวมะลิ  ดวงแสง
13-2-08-2205-588 ครู คศ.1 นางรัชนี  ถาค าต๊ิบ
13-2-08-2205-589 ครู คศ.1 นางจงรักษ ์ คิดอ่าน
13-2-08-2205-590 ครู คศ.1 นางนงค์นุช  จันทร์สัย

กองช่าง

เอกสารหมายเลข ๗
บญัชีแสดงกรอบอัตราก าลังพนักงานเทศบาลที่มีอยู่ตามแผนอัตราก าลัง

ของเทศบาลต าบลบา้นแหวนทั้งหมด ทกุส่วนราชการ  และต าแหน่งที่ขอก าหนดใหม่

กองคลัง

กองการศึกษา



เลขที่ ต าแหน่ง ระดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่งที่ขอก าหนดใหม่
ต าแหน่ง ผู้ที่ครองอัตรา

13-2-08-2205-591 ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.1 นางสาววไลพร  ภกัดี
- ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วย วา่ง

13-2-06-2104-001 ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ต้น นายอุดร  กองแก้ว
13-2-06-3601-001 นักวชิาการสาธารณสุข ช านาญการ นางสาวณภาภชั  รัตน้ าหนิ
13-2-06-4101-003 เจ้าพนักงานธรุการ ช านาญงาน นางรสานันท ์พงศ์ศักด์ิ

 (ลงชื่อ)....................................
       (นายจรูญโรจน์  แก้วมณี)

       ปลัดเทศบาล

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เอกสารหมายเลข ๗
บญัชีแสดงกรอบอัตราก าลังพนักงานเทศบาลที่มีอยู่ตามแผนอัตราก าลัง

ของเทศบาลต าบลบา้นแหวนทั้งหมด ทกุส่วนราชการ  และต าแหน่งที่ขอก าหนดใหม่



เลขที่ ต าแหน่ง ระดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่งที่ขอก าหนดใหม่
ต าแหน่ง ผู้ที่ครองอัตรา

- ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป - วา่ง ไม่อนุมัติ
- ผู้ช่วยนักทรัพยากรบคุคล - วา่ง ขออนุมัติก าหนดใหม่
- ผู้ช่วยนักวเิคราะหน์โยบายและแผน - นางอุไรรัตน์    ไชยยัง
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธรุการ - นางสาวนฤมล  พงค์ธิ
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธรุการ - นางสาวจิรประภา  ใจเย็น
- พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา - นายประเสริฐ  วงค์มูล
- พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา - นายศักดา เรือนแก้ว
- พนักงานดับเพลิง - นายสมชัย  วงค์ฝ้ัน

- คนงานทั่วไป(ปฏบิติังานบนัทกึข้อมูล) - นางสาวรุ่งนภา  สุริยา
- คนงานทั่วไป(ปฏบิติังานกิจการสภา) - นางสาวเพยีงพนิิจ  ทปีต์จิร
- คนงานทั่วไป(ปฏบิติังานปอ้งกันฯ) - นายจักรพงษ ์  มหาวนั
- คนงานทั่วไป(ปฏบิติังานปอ้งกันฯ) - นายเถลิงศักด์ิ  ยอดใจ
- คนงานทั่วไป(ปฏบิติังานปอ้งกันฯ) - นายบญุธรรม   สมเพาะ
- คนงานทั่วไป(ปฏบิติังานปอ้งกันฯ) - นายบญุฤทธิ ์ ไชยยา
- คนงานทั่วไป(ปฏบิติังานส่งเอกสาร) - นายมานพ  สานตา
- พนักงานขับรถยนต์ - วา่ง
- คนงานทั่วไป - วา่ง ขออนุมัติก าหนดใหม่
- คนงานทั่วไป - วา่ง ไม่อนุมัติ
- คนงานทั่วไป - วา่ง ไม่อนุมัติ
- คนงานทั่วไป - วา่ง ไม่อนุมัติ

- ผู้ช่วยนักวชิาการพสัดุ - วา่ง ไม่อนุมัติ
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพสัดุ - นางสาวรวิพรรณ  นนัทะวงค์
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ - นายเกียรติศักด์ิ  ค ามา

- คนงานทั่วไป(ปฏบิติัหน้าที่แผนที่ภาษ)ี - นางสาวกัญญารัตน์  ทาโน

- ผู้ช่วยนายช่างโยธา - นางสาวจรรยา  ไชยปญัญา

- คนงานทั่วไป(ปฏบิติังานไฟฟา้) - นายประกิตกานต์  หมูธิ
- คนงานทั่วไป(ปฏบิติังานไฟฟา้) - นายวฒิุชัย  ดวงปนัสิงห์
- คนงานทั่วไป(ปฏบิติังานโยธา) - นายอนุชิต  บญุใส่
- คนงานทั่วไป(ปฏบิติังานโยธา) - วา่ง

- ผู้ช่วยหวัหน้าศูนย์พฒันาเด็กเล็ก - นางสาวพณินภา  อินทรัตน์

บญัชีแสดงกรอบอัตราก าลังพนักงานจ้างเทศบาลที่มีอยู่ตามแผนอัตราก าลัง
ของเทศบาลต าบลบา้นแหวนทั้งหมด ทกุส่วนราชการ  และต าแหน่งที่ขอก าหนดใหม่

กองคลัง
-พนักงานจ้างตามภารกิจ

กองการศึกษา

ส านักปลัดเทศบาล
-พนักงานจ้างตามภารกิจ

-พนักงานจ้างทั่วไป

-พนักงานจ้างตามภารกิจ

-พนักงานจ้างตามภารกิจ

-พนักงานจ้างทั่วไป

เอกสารหมายเลข ๗

กองช่าง

-พนักงานจ้างทั่วไป



เลขที่ ต าแหน่ง ระดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่งที่ขอก าหนดใหม่
ต าแหน่ง ผู้ที่ครองอัตรา

- คนงานทั่วไป(ปฏบิติังานดูแลเด็ก) - นางทพิย์วรรณ์   วงค์มูลหล้า
- คนงานทั่วไป(ปฏบิติังานธรุการ) - นางสาวตรีรักษ ์ อินตัน

- พนักงานขับรถยนต์ - นายนัครินทร์ จักรปญัญา
- พนักงานขับรถยนต์ - นายพศิิษย์ พนัธศุาสตร์
- พนักงานขับรถยนต์ - นายธวชั  เรือนค าแปง
- พนักงานขับรถยนต์ - นายจิรศักด์ิ ศรีแปง
- คนงานประจ ารถขยะ - นายนิรุตต์ บญุเทพ
- คนงานประจ ารถขยะ - นายตันติกร  สมเพาะ
- คนงานประจ ารถขยะ - นายนิรุตต์  วญิญารัตน์
- คนงานประจ ารถขยะ - นายทวศัีกด์ิ  ทนันชัย
- คนงานประจ ารถขยะ - นายภาณุพงษ ์ สมนา
- คนงานประจ ารถขยะ - จักรพงษช์ัย  ใจสักเสริญ
- คนงานประจ ารถขยะ - นายศุภรัตน์  ค าโม๊ะ
- คนงานทั่วไป(ปฏบิติัหน้าที่การแพทย์ฉุกเฉิน) - นายวรวฒิุ  วงค์มูล
- คนงานทั่วไป(ปฏบิติัหน้าที่การแพทย์ฉุกเฉิน) - นายประพนัธ ์  สิริจา
- คนงานทั่วไป(ปฏบิติัหน้าที่การแพทย์ฉุกเฉิน) - นายสราญ  ศุภรัตนากร
- คนงานทั่วไป(ปฏบิติัหน้าที่การแพทย์ฉุกเฉิน) - นายณัฐพงศ์  กันหาลิลา

 (ลงชื่อ)....................................
       (นายจรูญโรจน์  แก้วมณี)

       ปลัดเทศบาล

-พนักงานจ้างทั่วไป

ของเทศบาลต าบลบา้นแหวนทั้งหมด ทกุส่วนราชการ  และต าแหน่งที่ขอก าหนดใหม่

-พนักงานจ้างทั่วไป

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เอกสารหมายเลข ๗
บญัชีแสดงกรอบอัตราก าลังพนักงานเทศบาลที่มีอยู่ตามแผนอัตราก าลัง


