
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี พ.ศ.2561 – 2563 
ครั้งที่  1/2560 

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560  เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า 
***************************************** 

 
ผู้มาประชุม 
 1. นายสันต์  สุภิเวก  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ประธานกรรมการ  
 2. นายวิริยะ  สินเกษม  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  กรรมการ  
 3. นายศักรินทร์  ชูเกตุ  หัวหน้าส านักปลัด อบต.   กรรมการ  
 4. นางสาวปภาณัช  กวาวสนั่น ผู้อ านวยการกองคลัง   กรรมการ  
 5. นายศิริชัย  หนูสอน  ผู้อ านวยการกองช่าง   กรรมการ  
 6. นางสาวใจแก้ว  พฤฒารา ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ  กรรมการ  
 7. นางจีรนันท์  เฮงสากล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กรรมการ/เลขานุการ  
ผู้ไม่มาประชุม 
 -  
เปิดประชุมเวลา  09.30 น.  
นางจีรนันท์  เฮงสากล  เชิญท่านประธานกล่าวเปิดประชุม  โดยมีระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้  
กรรมการ/เลขานุการ ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
   ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
   ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง พิจารณาจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563  
   ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง อ่ืนๆ  
นายสันต์  สุภิเวก  กล่าวเปิดประชุม 
ประธานกรรมการ 
 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายสันต์  สุภิเวก   มอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด  
ประธานกรรมการ 
นายวิริยะ  สินเกษม  ตามที่ท่านประธานมอบหมายให้เป็นผู้ชี้แจง  ตามท่ีได้มีหนังสือแจ้งเวียนมา  
(ปลัด อบต.) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 ให้

แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ซึ่งแผนอัตราก าลัง 3 ปี จะครบก าหนด
ในเดือนกันยายน ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลและวิธีการงบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า จึงได้จัดท าค าสั่งคณะกรรมการจัดท าแผน 

 
/อัตราก าลัง... 
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อัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 และเชิญประชุมเพื่อ
จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปีขึ้น 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
    ไม่มี  
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  พิจารณาจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563  
นายสันต์  สุภิเวก   มอบให้ท่านปลัดเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด  
ประธานกรรมการ 
 

นายวิริยะ  สินเกษม  ตามที่ท่านประธานมอบหมายเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด  ตามค าสั่งองค์การ
(ปลัด อบต.)  บริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  

พ.ศ.2561-2563 ให้คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลลานตากฟ้า โดยค านึงถึงภารกิจ อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายก าหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายว่าด้วย
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและ
คุณภาพของงาน และปริมาณงานของส่วนราชการต่างๆ ตลอดท้ังภาระค่าใช้จ่ายที่
จะต้องจ่ายในด้านบุคคล และการจัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล 
โดยก าหนดเป็นแผนอัตราก าลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 ดังนี้   
1. ศึกษาวิเคราะห์อ านาจ หน้าที่ และภารกิจตามยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนพัฒนา
ในช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า ให้วิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินถึงจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และภัยคุกคาม รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือด าเนินการพัฒนาท้องถิ่น
ให้สอดคล้องกับหลักการ 
2. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังคนในช่วงระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า ที่
สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ส ารวจจ านวนอัตราก าลัง
ของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง โดยพิจารณาจากภารกิจ ปริมาณ
งานที่มีอยู่และคาดคะเนว่ามีเรื่องใดเพ่ิมข้ึน  พร้อมทั้งเปรียบเทียบอัตราก าลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มหรือขนาดเดียวกัน 
3. ศึกษา วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน ให้มีการส ารวจและประเมินความรู้ 
ความสามารถของก าลังคนที่มีอยู่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาบุคลากร
หรือฝึกอบรมให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ 
4. จัดท ากรอบอัตราก าลัง ก าหนดให้น าข้อมูลข้าราชการ ข้าราชการถ่ายโอน 
ข้าราชการครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง รวมไว้ในแผนอัตราก าลัง 3 ปีฉบับนี้ 
โดยแยกข้อมูลเป็นแต่ละส่วนราชการ  ดังนี้ 

/4.1 ก าหนดโครง... 
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 4.1 ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและระดับต าแหน่ง ให้เป็นไป
ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการก าหนดกองหรือส่วนราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
 4.2 การก าหนดต าแหน่งในส่วนราชการต่างๆ ตามโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการตาม 4.1 โดยพิจารณาว่าควรก าหนดต าแหน่งใด สายงานใด ระดับใด 
จ านวนเท่าใด 
 4.3 ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดในส่วนราชการ 
ตาม 4.2 ต้องเป็นต าแหน่งสายงานที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นได้จัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งแล้ว หรือได้รับความเห็นชอบจาก ก.
กลาง หรือ ก.จังหวัด แล้วแต่กรณี 
5. ประมาณการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน วิเคราะห์
ภาระค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สิทธิสวัสดิการต่างๆโดยภาระ
ค่าใช้จ่ายตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี จะต้องไม่เกินร้อยละ 40 ตามท่ีบัญญัติไว้ใน
มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542 
6. ให้เสนอร่างแผนอัตราก าลัง 3 ปี ต่อ ก.จังหวัด เพื่อขอความเห็นชอบ แล้ว
ประกาศใช้เป็นแผนอัตราก าลัง 3 ปี เป็นกรอบก าหนดต าแหน่ง การสรรหาต าแหน่ง 
การใช้ต าแหน่ง และการพัฒนาบุคลากร ในระยะเวลา 3 ปีข้างน้า 
ดังนั้น ตามท่ีได้แจ้งทุกส่วนราชการไว้เบื้องต้นให้ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์
อัตราก าลังและโครงสร้างส่วนราชการของแต่ละกองพร้อมน าเสนอปริมาณงาน ค่า
งานของแต่ละต าแหน่งที่ต้องการก าหนดต าแหน่งขึ้นใหม่ ยุบเลิกต าแหน่ง หรือ
เปลี่ยนแปลงต าแหน่ง (ตามเอกสารหมายเลข 1-6) 
 

นายศักรินทร์ ชูเกตุ  เรียนท่านประธาน กรรมการทุกท่าน  โครงสร้างเดิมของส านักงานปลัด  
หัวหน้าส านัก ปลัดฯ ประกอบด้วย  

1. งานบริหารงานทั่วไป  
2. งานนโยบายและแผน 
3. งานกฎหมายและคดี 
4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  

กระผมขอเสนอปรับโครงสร้างเพิ่มงานอีกหนึ่งงาน คือ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า ส านักงานปลัดมีภารกิจและปริมาณ
งานเพ่ิมมากข้ึนในด้านกิจการงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม เช่น การควบคุมลงพ้ืนที่
สถานประกอบการ งานควบคุมโรค งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข งานอนามัย
สิ่งแวดล้อมเป็นต้น ประกอบกับไม่มีเจ้าหน้าที่ท่ีให้ค าแนะน า 

/และรับผิด... 
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และรับผิดชอบโดยตรง  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า  จึงขอ
ก าหนดเพ่ิมต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารสุข (ปก./ชก.) จ านวน  1  อัตรา  เพื่อช่วย
ปฏิบัติราชการในส านักงานปลัด และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

นายสันต์  สุวิเวก   มีท่านใดขอเสนอโครงสร้างส่วนราชการอย่างอ่ืนอีกหรือไม่   ถ้าไม่มี
ประธานกรรมการ พิจารณาประเด็นต่อไป  
 

นายวิริยะ  สินเกษม  ของส านักงานปลัด เป็นการก าหนดขึ้นใหม่ (รับรองปริมาณงาน คุณภาพ  
ปลัด อบต.  ของงาน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายระเบียบวาระการประชุม ตามท่ี

คณะกรรมการทุกท่านได้เสนอการปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลัง 3 ปี สรุปได้
ดังนี้ 
1. ส านักงานปลัด  โครงสร้างส่วนราชการ  ก าหนดเพิ่ม 1 งาน คือ งานอนามัย

และสิ่งแวดล้อม  จาก 5 งาน เพิ่มเป็น 6 งาน และก าหนดเพ่ิม 1 อัตรา คือ 
นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.) 

2. กองช่าง กองคลัง และกองการศึกษาๆ ไม่มีการก าหนดปรับลดหรือเพ่ิม  ซ่ึง
เอกสารการวิเคราะห์ปริมาณงานของแต่ละส่วนราชการนั้น  ได้ด าเนินการ
วิเคราะห์ปริมาณงานมาทุกต าแหน่ง   รวมทั้งสิ้น 52 อัตรา ซึ่งจะน าไว้แนบท้าย
รายงานการประชุมครั้งนี้ 

 

นายสันต์  สุภิเวก   มีคณะกรรมการท่านใดจะเสนอแนวทางการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ประธานกรรมการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมขอมติที่  
   ประชุมด้วยครับ  
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบร่างแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563  
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  อ่ืนๆ  
    ไม่มี  
ปิดประชุมเวลา  11.30 น.  
 
     ลงชื่อ   จีรนันท์    เฮงสากล   ผู้จดรายงานการประชุม  
            (นางจีรนันท์  เฮงสากล)  
              กรรมการ/เลขานุการ  
 
     ลงชื่อ    สันต์  สุภิเวก       ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
                (นายสันต์  สุภิเวก)  
        ประธานกรรมการ  


