
การประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล  ๓ ปี 
ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๐ 

วันท่ี ๑๓ สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง  

........................................................................................................................................................ 
ผู้เข้าประชุม 

ท่ี          ช่ือ-สกุล          ต าแหน่ง   ลายมือช่ือ    หมายเหตุ 
 ๑ นางจิดาภา   ลาวัลย์ ประธานกรรมการ จิดาภา  ลาวัลย์  
 ๒ นายยุทธศิลป์ ภูโทสุทธิ์   กรรมการ ยุทธศิลป์  ภูโทสุทธิ์  
 ๓ นาย พิทักษ์ โพพิทูล กรรมการ พิทักษ์  โพพิทูล  
๔ นางสาวอภิญญา สารขันธ์ กรรมการ อภิญญา สารขันธ์  
๕ นางสาวรักติยา  ชนะบุญ กรรมการ รักติยา  ชนะบุญ  
๖ นางสาวนงค์นุช นพท้าว เลขานุการ นงค์นุช  นพท้าว  

 
เริ่มประชุม  เวลา ๙.๓๐  น.   
ประธานกล่าวเปิดประชุม 
เลขานุการ กรรมการฯ   บัดนี้คณะกรรมการมาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเชิญ     
                                                 ประธานคณะกรรมการฯ  กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมต่อไป 
ประธานคณะกรรมการ             ดิฉันขอเปิดประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓  ปี() ๒๕๖๑ - 

๒๕๖๓ ครั้งท่ี  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๐ 
ระเบียบวาระท่ี  ๑                       เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
                                                  -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี ๒                       รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
                                                  -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี ๓                       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

- การจัดท าแผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล  ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง    

ประธานคณะกรรมการฯ เรียนคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล ๓ ปี  ในวันนี้   
ในการประชุม ครั้งนี้ มีจุดประสงค์ท่ีจะพิจารณาแผนอัตราก าลังพนักงานส่วน
ต าบล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๕๖๑-๒๕๖๓) ให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ก.จ./ก.ท./ก.อบต.) 
เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่งและมาตรฐาน ลงวันท่ี ๑๙ 
พฤศจิกายน  ๒๕๔๕ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ 
ในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  จะต้องพิจรณาว่าจะมีต าแหน่งใด            
ระดับใด   อยู่ในส่วนใด    จ านวนเท่าใด   โดยค านึงถึงภารกิจหน้าท่ี      
ความรับผิด ลักษณะงานท่ีต้องรับปฏิบั ติ ความยากและคุณภาพของ         
งานปริมาณตลอดจนท้ังภาระค่าใช้จ่ายของอบต.ด้วย ซึ่ ง ดิฉันขอให้
คณะกรรมการทุกท่านได้พิจารณาร่างแผนอัตราก าลัง ๓   ปี ว่ามีความ
เหมาะสม หรือจะเพิ่มหรือลดอัตราก าลังหรือไม่  ขอให้ นางสาวนงค์นุช       
นพท้าว ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ผู้รับผิดชอบได้เป็นคนเสนอร่างต่อท่ี
ประชุม เชิญคะ 
 



-๒- 
 

                                             
นักทรัพยากรบุคคล           องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาด
     กลาง โดยการก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ   ออกเป็น  ๓  กอง   
     ได้แก่ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  กองช่าง  และกองคลัง   
     ก า ห น ดก ร อ บ อั ต ร าพ นั ก ง าน ส่ วน ท้ อ ง ถิ่ น จ า น วน   ๑ ๖   อั ต ร า                 
     (รวมครู คศ.๑  ๑ อัตรา) และพนักงานจ้างทุกประเภท   ๑๙   อัตรา (รวม
     ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ๑ อัตรา       ผู้ดูแลเด็ก  ๒   อัตรา)  รวมแผนอัตราก าลัง
     ท้ังส้ิน   ๓๘   อัตรา ซึ่งปัจจุบันมีต าแหน่งว่างเดิมจ านวน ๖  อัตรา  ๑. นัก
     บริหารงานคลัง จ านวน ๑  อัตรา  ๒.ครูผู้ดูแลเด็ก  จ านวน ๑ อัตรา  ๓. 
     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จ านวน  ๑   อัตรา  ๔.พนักงานขับรถยนต์ 
     จ านวน ๑ อัตรา  ๕.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
     ภัย จ านวน ๑ อัตรา  ๖.ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน  ๑  อัตรา   ซึ่งทาง
     องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึงยังมีความต้องการอัตราก าลังดังกล่าว  
     จึงไม่ได้มีความประสงค์  จะท าการยุบเลิกต าแหน่งดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น 
     องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลังเล่มนี้ขึ้น        
     เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ตรวจสอบการ
     ก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลให้เหมาะสม พัฒนา
     บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง  ให้เหมาะสมเกิด 
     ประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์   ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าท่ี           
     มีประ สิทธิภาพ  มีความ คุ้มค่า สามารถลดขั้ นตอนการปฏิบั ติงาน         
     การฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
 
นักวิชาการเงินและบัญชี      เรียนท่านประธานและคณะกรรมการทุกท่านดิฉันฟังจากท่ีนักทรัพยากร
     บุคคล เสนอมาไม่ได้มีการขอก าหนดต าแหน่งเพิ่มหรือลดต าแหน่งเดิมแต่
     อย่างใด เห็นสมควรว่ามีความจ าเป็นต้องรับต าแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้
     ตามท่ีได้เสนอก่อนหน้านี้เพราะเป็นต าแหน่งท่ีส าคัญในการปฏิบัติงาน  
 
นักทรัพยากรบุคคล           สืบเนื่องจากท่ีได้เข้าร่วมประชุมชักซ้อมการจัดท าแผนจัดท าแผนอัตราก าลัง
     พนักงานส่วนต าบล  ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ท่ีได้จัดขึ้น
     ท่ีจังหวัดองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง ได้ส่ง ปลัดองค์การบริหาร
     ส่วนต าบล หัวหน้าส านักงานปลัดและตัวดิฉันเอง ได้เข้าประชุมซักซ้อมจาก
     แนวทางของจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้คงต าแหน่งเดิม
     ตามกรอบเดิมเพื่อให้การพิจารณาได้รวมเร็วทันต่อห่วงระยะเวลาประกาศใช้
     แผนกรอบอัตราก าลัง ๓ ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ 
                                  
หัวหน้าส านักงานปลัด                  เรี ยนท่านประธานและคณะกรรมการทุกท่าน  ใ ช่คะเป็นไปตามท่ี            
     นักทรัพยากรบุคลจ้ารายละเอียดให้ทราบแล้วนั้น  
ผู้อ านวยการกองช่าง       เรียนท่านประธานและคณะกรรมการทุกท่านในส่วนกองช่างปัจจุบันมี 
     พนักงานส่วนต าบล ๒ ท่าน 
 



-๓- 
ซึ่งต าแหน่งในกองช่างมีความยุ้งยากเนื่องจากงานต้องรับผิดชอบมากและยังมี
เงินในส่วนเงินอุดหนุนกิจการประปาต้องอาศัยความถูกต้องและช านาญใน
งานแต่ละประเภทเป็นอย่างดีซึ้งผมจึงขอเสนอว่าสมควรปรับปรุงต าแหน่ง   
นักจัดการงานช่าง  หรือบรรจุแต่งต้ังใหม่ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมี
ผู้เช่ียวชาญโดยตรงมาดูแลเพราะไฟฟ้าเป็นงานท่ีอันตรายเป็นอย่างมาก    
เพื่อการท างานจะได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในรอบถัดไปท่ีมีการปรับปรุง
แผนอัตราก าลัง  

ปลัด อบต.             เรียนท่านประธาน ภาระค่าใช้จ่ายด้านงานบริหารงานบุคคล ตามนัยมาตรา 
๓๕ แห่ง พ.ร.บ.  ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒   
ท่ีจะต้องไม่เกินร้อยละ๔๐  ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในงบประมาณ
ปี ๒๕๖๐ มีภาระค่าใช้จ่าย ๓๑.๒๔ เปอร์เซ็นต์ ถือว่าเป็นการสอดคล้องกับ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี ๒๕๖๐  น่าจะสามารถท าได้และ      
ไม่น่าจะมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการงบประมาณได้ 

 
ประธานคณะกรรมการ                 เห็นด้วยกับท่านปลัด มอบให้ทางงานบุคคลด าเนินการต่อให้เรียบร้อยและใน

บางต าแหน่งเราสามารถให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานทดแทนกันได้ก็ให้ช่วยเหลือ
กันไปขอบคุณเจ้าหน้าท่ีทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือมาดีโดยตลอด เพราะฉะนั้น
จึงสรุปว่า  การจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี(๒๕๖๑-๒๕๖๓) จึงเห็นสมควรรับ
ร่างและให้จัดท ารายงานส่งต่อจังหวัดกาฬสินธุ์   

ประธานฯ                 ขอมติท่ีประชุมด้วยค่ะ 
มติท่ีประชุม                   เห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ 

 
ระเบียบวาระท่ี   ๔     เรื่องอื่นๆ 

                              -ไม่ม-ี 
 

ปิดการประชุม เวลา    ๑๐.๓๐ น. 
 
 
                                                                   (ลงช่ือ)        นงค์นุช  นพท้าว          ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                                                               (นางสาวนงค์นุช นพท้าว) 
            นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 
                                                                  (ลงช่ือ)    ยุทธศิลป์   ภูโทสุทธิ์       ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                                                                           ( นายยุทธศิลป์   ภูโทสุทธิ์  ) 
                                                                               ปลัด อบต.นิคมห้วยผ้ึง 
                    
 
 

 
 


