
                                   บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ      ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง   โทร. 0 37๒๔ ๖013                                             
ที ่                     -                                          วันที่     13  กรกฎาคม    2563                               
เรื่อง    ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี และแผนพัฒนาบุคลากร              

เรียน   คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปีและแผนพัฒนาบุคลากร 
 

  ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  ที่  243/2563  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า 
แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี 2564 – 2566 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 และค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบล
ไทรทอง  ที่  250/2563  เรื่องแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2564 – 2566  ลงวันที่ 
13 กรกฎาคม 2563  ซึ่งท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ ในการจัดท าแผนอัตราก าลังและแผนพัฒนา
บุคลากรดังกล่าว  ดังนั้นเพ่ือเป็นการวางแผนในการก าหนดอัตราต าแหน่งและการพัฒนาบุคลากรในแต่ละส่วน
ราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุม  วิเคราะห์  วางแผนการจัดท าแผนอัตราก าลัง   
3 ปี และแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปี  2564 – 2566  ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองในวันที่        
14 กรกฎาคม 2563  เวลา  ๐๙.00  น.  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  และขอให้ท่านน า
รายละเอียดการด าเนินงานในส่วนราชการในช่วงระยะเวลา 3 ปี มาด้วย เพ่ือใช้ในการประกอบการพิจารณา
ก าหนดต าแหน่งเพิ่ม 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว 
 
 

 
(นางบุญถม  ยางสา) 

ประธานคณะกรรมการ/ 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
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ลงช่ือผู้ร่วมประชุมคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปแีละแผนพัฒนาบุคลากร 

ครั้งที่ 1/2563 
วันที่  14 กรกฎาคม  2563  เวลา  09.00 น.  
ณ  ห้องปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  

------------------- 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นางบุญถม  ยางสา ประธานกรรมการ  
2 น.ส.นันทิยา บุญชาเรียง กรรมการ  
3 น.ส.พัสตราภรณ์  เดชอนันทวิทยา กรรมการ  
4 นายสมนึก  ดุมภา กรรมการ  
5 น.ส.พัชรดา  ลุนละวงค์ กรรมการและเลขานุการ  
6 น.ส.อภิญญา  ภูตน ผู้ช่วยเลขานุการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปีและคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 
ครั้งที่ 1/2563 

วันที่  14  กรกฎาคม  2563  เวลา  09.00 น.  
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  

------------------- 
ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นางบุญถม  ยางสา ประธานกรรมการ บุญถม  ยางสา 
2 น.ส.นันทิยา บุญชาเรียง กรรมการ นันทิยา  บุญชาเรียง 
3 น.ส.พัสตราภรณ์  เดชอนันทวิทยา กรรมการ พัสตราภรณ์  เดชอนันทวิทยา 
4 นายสมนึก  ดุมภา กรรมการ สมนึก  ดุมภา 
5 น.ส.พัชรดา  ลุนละวงค์ กรรมการ/เลขานุการ พัชรดา  ลุนละวงค์ 
6 น.ส.อภิญญา  ภูตน ผู้ช่วยเลขานุการ อภิญญา  ภูตน 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. เม่ือที่ประชุมพร้อมแล้วกระผมขอเปิดการประชุมตามวาระการประชุมค่ะ 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง ที่  243 /2563  ลงวันที่  9  กรกฎาคม  
2563  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 
2564 – 2566  
- คณะกรรมการมีหน้าที่ จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล  โดยให้

ค านึงถึงภารกิจ  อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล   ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ  ความยากและคุณภาพของงาน  และ
ปริมาณงานของส่วนราชการต่าง ๆ  ในองค์การบริหารส่วนต าบล    ตลอดทั้งภาระ
ค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล   และการจัดสรร
เงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล  โดยก าหนดเป็นแผนอัตราก าลังของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  ในระยะเวลา 3 ปี 

1.2 ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองที่  250 /2563  ลงวันที่ 13  กรกฎาคม  
2563  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  คณะท างานมีหน้าที่ 
- ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย  ด้านความรู้

ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  
ด้านการบริหาร    ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  และด้านศีลธรรมคุณธรรม จริยธรรม     

- จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร  ตรวจสอบ   ก ากับดูแลและติดตามประเมินผล 
การด าเนินการพัฒนาบุคลากร พร้อมทั้งพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

/ด าเนิน... 



 
 

- ด าเนินการด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา และส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้
ความสามารถ ในการพัฒนาองค์กรต่อไปในอนาคต และยั่งยืน 

1.3 ภาระค่าใช้จ่ายตามมาตรา 35  ก าหนดไว้ ค่าใช้จ่ายทางด้านบุคลากร ในแต่ละ อบต.
ต้องไม่เกิน ร้อยละ  40    

ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา      
                        - ไม่มี  - 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
3.1 การจัดท าร่างแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) 

นางบุญถม ยางสา - การพิจารณาก าหนดต าแหน่งเพ่ิมและยุบเลิก ต าแหน่งในแต่ละส่วนราชการ ในการ 
ประธานฯ   จัดท าแผนอัตราก าลังประจ าปี   2564 – 2566  กระบวนการที่มาในการก าหนด 

ต าแหน่ง มีวิธีและการด าเนินการในการคัดเลือก ต าแหน่งที่ควรยุบและเพ่ิมโดยเริ่มจาก 
ส่วนราชการไหน ที่ไปที่มาในการพิจารณายุบเลิกหรือเพ่ิม ต าแหน่งนั้น  ให้เลขาชี้แจงให้ 
คณะกรรมการทราบด้วย   

น.ส.พัชรดา ลุนละวงค์  - การก าหนดต าแหน่งในแต่ละส่วนราชการ นั้นผมได้มีหนังสือให้หัวหน้าส่วนราชการ 
กรรมการ/เลขานุการ    พิจารณาว่า ต าแหน่งใดควรยุบ ต าแหน่งใดควรเพ่ิมซึ่ง เราจะยุบหรือจะเพ่ิมนั้น จะ 

พิจารณาจากค่างานที่แต่ละส่วนราชการปฏิบัติงานจริงใน 3  ปีที่ผ่านมา และน ามาในวันนี้ 
แล้วโดยแทรกอยู่ในวาระการประชุมข้างหลังครับในการเสนอยุบเลิกหรือเพ่ิมต าแหน่งใน 
แต่ละส่วนราชการเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยเห็นควรให้แต่ละส่วนราชการเสนอความ 
คิดเห็นและคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาโดย  เรียงล าดับ จากส่วนราชการต่าง ๆ  ตั้งแต่  
ส านักงานปลัด  กองคลัง  กองช่าง กองการศึกษาฯ โดยการพิจารณาขอให้หัวหน้าส่วน 
ตามล าดับ น าเสนอผลการด าเนินงานในช่วงระยะเวลา  3  ปี ต่อที่ประชุม ครับ  เพ่ิมเติม 
อีกเล็กน้อยครับ ปัจจุบัน การค านวณภาระค่าใช้จ่ายของ อบต. อยู่ที่ประมาณ ร้อยละ   
๒๙.82  จึงเห็นควรให้ส่วนราชการที่จะเพ่ิมต าแหน่งพิจารณาถึงงบประมาณและค่าร้อย 
ละดังกล่าวด้วยครับ ส าหรับแนวทางการวิเคราะห์ค่างาน และการก าหนดต าแหน่งเพ่ิมหรือ 
ยุบเลิกนั้น เลขาได้น าเรียนให้ที่ประชุมทราบแล้ว โดยการน าเสนอให้เริ่มตั้งแต่  ส านักงาน 
ปลัด กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษาฯ  เป็นล าดับสุดท้ายและให้คณะกรรมการ 
พิจารณาแต่ละส่วนราชการไปพร้อมเลย เมื่อหัวหน้าส่วนราชการได้น าเสนอเรียบร้อยแล้ว  
เป็นรายส่วนราชการ  โดยพิจารณาดูภาระหน้าที่งานในสายงานนั้น และค่าใช้จ่ายในงบ 
บุคลากร เป็นหลัก  ดังนั้นจึงขอให้แจ้งปริมาณงาน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาก าหนด 
ต าแหน่ง เพิ่มลด หรือปรับเกลี่ยอัตราก าลัง โดยจะค านวณเป็นรายต าแหน่ง  ดังนี้ 
 
 
 
 
 

 



 
 

        
 

เวลาที่ใช้ต่อราย ปริมาณ เวลาทั้งหมดต่อปี จ านวนต าแหน่งท่ี
ต้องการ        (นาที) (ต่อปี) (นาที) 

       1. ส านักงานปลัด         
       1.1 งานบริหารงานทั่วไป         
       1.1.1 งานสารบรรณ 40 2,552 102,080 1.23 
       1.1.2 งานอ านวยการและข้อมลูข่าวสาร 60 378 22,680 0.27 
       1.1.3 งานประชาสัมพันธ์ 45 400 18,000 0.22 
       1.1.4 งานเลือกตั้ง 200 139 27,800 0.34 
       1.1.5 งานตรวจสอบภายใน 300 150 45,000 0.54 
       1.1.6 งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว 2,500 20 50,000 0.60 
       1.1.7 งานกิจการสภา 2,000 60 120,000 1.45 
       1.1.8 งานอ่ืนท่ีไม่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนใด 1,900 60 114,000 1.38 
               6.03 
       1.2 งานนโยบายและแผน         
       1.2.1 งานนโยบายและแผน 15,000 5 75,000 0.91 
       1.2.2 งานวิชาการ 15,000 3 45,000 0.54 
       1.2.3 งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ ์ 14,700 2 29,400 0.36 
       1.2.4 งานงบประมาณ 14,700 18 264,600 3.20 
       1.2.5 ท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 900 1 900 0.01 
       1.2.6 รวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมลู 800 120 96,000 1.16 
              สถิติที่จ าเป็นต้องน ามาใช้ในการวางแผน         
  

  
 

  
  1.2.7 งานจัดเตรยีมเอกสารที่ใช้ประกอบ 960 10 9,600 0.12 

               การพิจารณาวางแผนของ อบต.         
       1.2.8 วิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ 960 105 100,800 1.22 
               7.50 
       1.3 งานการเจ้าหน้าท่ี         
       1.3.1 การเลื่อนขั้นเงินเดือน 3,500 4 14,000 0.17 
       1.3.2 เลื่อนระดับ/ย้ายสายงาน 6,300 4 25,200 0.30 
       1.3.3 บันทึกทะเบียนประวตั ิ 1,000 45 45,000 0.54 
       



1.3.4 ก าหนดต าแหน่ง/ก าหนดสว่นราชการ 3,900 4 15,600 0.19 
       1.3.5 ขอเครื่องราช 3,750 1 3,750 0.05 
       1.3.6 รับสมัครพนักงานจ้าง/พนักงานจ้างลาออก 8,820 3 26,460 0.32 
               1.57 
       

     
       

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
เวลาที่ใช้ต่อราย ปริมาณ เวลาทั้งหมดต่อปี จ านวนต าแหน่งท่ี

ต้องการ        (นาที) (ต่อปี) (นาที) 
       1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย         

       1.4.1 การปฏิบัติการในการเฝ้าระวังภัยต่างๆ   600 325 195,000 2.36 
       1.4.2 การป้องกันและระงับอัคคภีัย 360 54 19,440 0.23   

      1.4.3 งานช่วยเหลือฟ้ืนฟู 2,520 29 73,080 0.88 
       1.4.4 สรุปรายงานป้องกัน 1,680 41 68,880 0.83 
       1.4.5 รวบรวมข้อมลู สถิติและเอกสาร 420 65 27,300 0.33 
       1.4.6 วางแผนเตรยีมความพร้อม 1,260 25 31,500 0.38 
               5.01 
       1.5 งานกฏหมายและคด ี         
       1.6.1 งานกฏหมายและนิติกรรม 90 550 49,500 0.60 
       1.6.2 งานการด าเนินการทางคดแีละศาลปกครอง 240 195 46,800 0.57 
       1.6.3 งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุธรณ ์ 500 10 5,000 0.06   

      1.6.4 งานระเบียบการคลัง 480 198 95,040 1.15 
               2.37 
       1.6 งานรักษาความสะอาด         
       4.3.1 งานควบคุมสิ่งปฏิกูล 4,200 11 46,200 0.56 
       4.3.2 งานรักษาความสะอาดและขนส่งถ่ายสิ่ง

ปฏิกูล 
840 78 65,520 0.79 

       4.3.3 งานก าจัดมูลฝอยและน้ าเสยี 6,300 28 176,400 2.13 
               3.48 
       

            
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

เวลาที่ใช้ต่อราย ปริมาณ เวลาทั้งหมดต่อปี จ านวนต าแหน่งท่ี
ต้องการ        (นาที) (ต่อปี) (นาที) 

       2. กองคลัง         
       2.1 งานการเงิน         
       2.1.1 งานรับ - เบิกจ่ายเงิน 90 951 85,590 1.03 

       



2.1.2 งานจัดท าฎีกาเบิก-จ่ายเงิน 240 217 52,080 0.63 
       2.1.3 งานเก็บรักษาเงิน 420 12 5,040 0.06 
       2.1.4 งานสารบรรณ 480 198 95,040 1.15 
      

  
2.1.5 ปิดงบแสดงฐานะการเงินประจ าปี
งบประมาณ 

14,400 1 14,400 0.17 

               3.05 
       2.2 งานบัญชี  

  
    

       2.2.1 งานการบัญช ี 90 951 85,590 1.03 
       2.2.2 งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน 240 217 52,080 0.63 
       2.2.3 งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 420 12 5,040 0.06 
               1.72 
       2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้          
       2.3.1 งานภาษีอากร ค่าธรรมเนยีม และคา่เช่า 10 537 5,370 0.06 
       2.3.2 งานพัฒนารายได ้ 1,440 122 175,680 2.12 
       2.3.3 งานควบคุมกิจการค้า และค่าปรับ 600 43 25,800 0.31 
   

  
   2.3.4 งานทะเบียนควบคุมและเรง่รัดรายได ้ 1,440 122 175,680 2.12 

               4.62 
    

  
  2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ         

       2.4.1 งานทะเบียนทรัพย์สินพัสด ุ 600 209 125,400 1.51 
       2.4.2 งานพัสดุ 840 78 65,520 0.79 
       2.4.3 งานทะเบียนควบคุมและเบิกจ่ายวัสดุ

ครุภณัฑ์และยานพาหนะ 
90 48 4,320 0.05 

               2.36 
 

กรอบมีแตไ่ม่มีคนครอง 
    

            
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

เวลาที่ใช้ต่อราย ปริมาณ เวลาทั้งหมดต่อปี จ านวนต าแหน่งท่ี
ต้องการ        (นาที) (ต่อปี) (นาที) 

       3.กองช่าง         
       3.1 งานก่อสร้าง         
       3.1.1 งานก่อสร้างและบรูณะถนน 4,200 11 46,200 0.56 
       3.1.2 งานก่อสร้างและบรูณะสภาพและโครงการ

พิเศษ 
6,300 28 176,400 2.13 

       3.1.3 งานระบบข้อมูลและแผนท่ีเส้นทางคมนาคม 2,100 11 23,100 0.28 
        3.1.4 งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 840 4 3,360 0.04 
               14.47 
       3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร         
       3.2.1 งานสถาปัตยกรรมและมณัฑศิลป ์ 2,100 16 33,600 0.41 
       



3.2.2 งานวิศวกรรม 900 189 170,100 2.05 
       3.2.3 งานประเมินราคา 2,940 44 129,360 1.56 
       3.2.4 งานควบคุมการก่อสร้าง 2,940 2 5,880 0.07 
   

  
   3.2.5 งานออกแบบ 420 12 5,040 0.06 

       3.2.6 งานสารบรรณ 6,300 13 81,900 0.99 
       3.2.7 งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ ์ 6,300 13 81,900 0.99 
               6.13 
       3.3 งานผังเมือง         
   

  
   3.3.1 งานส ารวจและแผนท่ี 10,200 11 112,200 1.36 

       3.3.2 งานวางพัฒนาเมือง 10,500 2 21,000 0.25 
       3.3.3 งานควบคุมทางผังเมือง 8,400 11 92,400 1.12 
       3.3.4 งานจัดรูปท่ีดินและการฟื้นฟูเมือง 2,940 44 129,360 1.56 
               4.29 
       3.4 งานประสานสาธารณูปโภค         
       3.4.1 งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการ การ

ประปา 
10,200 11 112,200 1.36 

       3.4.2 งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 10,500 2 21,000 0.25 
       3.4.3 งานระบายน้ า 420 12 5,040 0.06 
       3.4.4 งานจัดตกแต่งสถานท่ี  8,400 3 25,200 0.30 
       

  
  

  1.97 
       

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
เวลาที่ใช้ต่อราย ปริมาณ เวลาทั้งหมดต่อปี จ านวนต าแหน่งท่ี

ต้องการ        (นาที) (ต่อปี) (นาที) 
       4. กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม         
       4.1 งานบริหารงานการศึกษา         
       4.1.1 งานบริหารวิชาการ 4,200 11 46,200 0.56 
       4.1.2 งานนิเทศการศึกษา 6,300 28 176,400 2.13 
       4.1.3 งานลูกเสือและยุวกาชาด 840 78 65,520 0.79 
       4.1.4 งานสารบรรณ 10,200 11 112,200 1.36 
               4.83 
       4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         
       4.2.1 งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่าย

ทางการศึกษา 
4,200 11 46,200 0.56 

       4.2.2 การกิจการศาสนา 6,300 28 176,400 2.13 
       4.2.3 งานส่งเสรมิประเพณี ศลิปวัฒนธรรม 2,100 16 33,600 0.41 
       4.2.4 งานกิจการเด็กและเยาวชน 6,300 28 176,400 2.13 
       



4.2.5 งานกีฬาและสันทนาการ 2,100 11 23,100 0.28 
               5.50 
       4.3 งานกิจการโรงเรียน         
       4.3.1 งานจัดการศึกษา 4,200 11 46,200 0.56 
       4.3.2 งานพลศึกษา 1,440 122 175,680 2.12 
       4.3.3 งานทดสอบประเมินผลและตรวจวดัผล

โรงเรียน 
4,200 11 46,200 0.56 

       4.3.4 งานบริการและบ ารุงรักษาสถานศึกษา 2,100 16 33,600 0.41 
       4.3.5 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6,300 28 176,400 2.13 
   

  
           5.77 

        
 

นางบุญถม ยางสา    ส าหรับแนวทางการวิเคราะห์ค่างาน  และการก าหนดต าแหน่งเพิ่มหรือยุบเลิกนั้น  เลขา 
ประธานฯ ได้น าเรียนให้ที่ประชุมทราบแล้ว  โดยการน าเสนอให้เริ่มตั้งแต่ ส านักงานปลัด กองคลัง  

กองช่าง  กองการศึกษาฯ มาได้น าเสนอเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้พิจารณาดูภาระหน้าที่ และ
ค่าใช้จ่ายเป็นหลัก  

น.ส.พัชรดา  ลุนละวงค์    -ส านักงานปลัด ปัจจุบันมีต าแหน่ง รวมทั้งสิ้น  8 ต าแหน่ง  โดยแบ่งออกเป็น   
กรรมการ/เลขานุการ ข้าราชการ  8 ต าแหน่ง  ดังนี้ 

1. ปลัด อบต.(นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับต้น)            คงไว้ 
2. รอง ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับต้น)     คงไว้ 
3. หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป   ระดับต้น) คงไว้ 
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  (ช านาญการ)  คงไว้ 
5. นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ)    คงไว้ 
6. นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ)   คงไว้ 
7. เจ้าพนักงานธุรการ  (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)  คงไว้ 
8. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) คงไว้ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  2  ต าแหน่ง  รายละเอียดดังนี้ 
1.ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน    คงไว้ 
2.ผู้ช่วยจ้าพนักงานธุรการ              คงไว้ 
พนักงานจ้างท่ัวไป 
3.นักการ      คงไว้                                             

 ปัจจุบันในส่วนของข้าราชการ จะมีต าแหน่งว่าง  จ านวน  2  อัตรา  คือ 1. เจ้าพนักงาน
ธุรการ  (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)  เลขที่ต าแหน่ง 62-3-01-3801-001 2. เจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) เลขที่ต าแหน่ง 62-3-01-
4805-001   ส านักปลัดมีความประสงค์จะเพ่ิมพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  จ านวน 1 อัตรา เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบล
ไทรทอง มีครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รถบรรทุกน้ าดับเพลิงอเนกประสงค์ขนาดความ
จุน้ าไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร  ในความรับผิดชอบ  จ านวน 1 คัน  แต่ยังไม่มีพนักงานที่



ท าหน้าที่ขับรถและดูแลรับผิดชอบโดยตรง  ประกอบกับผู้ขับขี่จะต้องเป็นผู้ที่ ได้รับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถยนต์ชนิดที่ 2  ประกอบกับมีความรู้ความสามารถและทักษะความรู้
ในเรื่องการใช้งานเครื่องมือภายในรถดับเพลิงและน ายาเคมีต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ดูแลรักษารถบรรทุกน้ าในช่วงที่ผ่านมา  ในพ้ืนที่ต าบล
ไทรทองประสบปัญหาภัยแล้ง  จึงขออนุมัติก าหนดเพิ่มต าแหน่งดังกล่าว 

ที่ประชุม                มีมติคงไว้ต าแหน่งเดิม  พนักงานส่วนต าบล  จ านวน   8  ต าแหน่ง  พนักงานจ้าง  3       
                           ต าแหน่ง  และเพิ่มต าแหน่งพนักงานจ้างท่ัวไป  จ านวน  1  อัตรา 
น.ส.นันทิยา บุญชาเรียง - กองคลัง ในปัจจุบัน มีอัตราก าลังอยู่ในแผนอัตราก าลังฯ ดังนี้ ค่ะ  
          กรรมการ        ข้าราชการ  ๕ ต าแหน่ง   ดังนี้ 
                              1. ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น)    คงไว้ 
           2. นักวิชาการเงินและบัญชี  (ปฏิบัติการ/ช านาญการ)   คงไว้ 
           3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) คงไว้ 
           4. เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)  คงไว้ 
           5. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) คงไว้ 
         

       พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  3  ต าแหน่ง  รายละเอียดดังนี้ 
1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    คงไว้ 
2.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ     คงไว้ 
3.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้    คงไว้ 

ปัจจุบันต าแหน่งว่างอยู่  4  ต าแหน่งได้แก่  
  1. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) 
     2. เจ้าพนักงานพัสดุ  (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)   
  3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)  
  4. นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ/ช านาญการ)  

   5. ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น)  
  เห็นควรให้ทุกต าแหน่งคงไว้เหมือนเดิม 
ที่ประชุม            มีมติคงต าแหน่งเดิม พนักงานส่วนต าบล  5 ต าแหน่ง พนักงานจ้าง 3 ต าแหน่ง 
นายสมนึก  ดุมภา    - กองช่าง  มีต าแหน่งในปัจจุบัน ได้แก่   
     กรรมการ  ข้าราชการ  ๒ ต าแหน่ง  ดังนี้ 

1. ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)  คงไว้ 
  2. นายช่างโยธา  (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)    คงไว้ 
  ปัจจุบันต าแหน่งว่างอยู่ 1 ต าแหน่งได้แก่ 
  1. นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) 
    จึงน าเรียนที่ประชุมพิจารณา การคงต าแหน่งนี้ไว้ครับ  
ที่ประชุม              มีมติคงต าแหน่งเดิม  พนักงานส่วนต าบล  2  ต าแหน่ง 
 
 
 
 



 
น.ส.พัสตราภรณ์ เดชอนันทวิทยา- กองการศึกษาก าหนดต าแหน่งข้าราชการในแผนอัตราก าลัง ฯ  ดังนี้ 
      กรรมการ              1. ผู้อ านวยการกองศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) คงไว้ 
   2. นักวิชาการศึกษา  (ปฏิบัติการ)         คงไว้ 

3. ครู (คศ.1)          คงไว้ 
   พนักงานจ้างตามภารกิจ มี 1 ต าแหน่ง จ านวน  1 อัตรา รายละเอียดดังนี้ 

๑.ผู้ดูแลเด็ก  (ถ่ายโอน)                     คงไว้  
พนักงานจ้างท่ัวไป  มี 1 ต าแหน่ง  จ านวน  2  อัตรา  รายละเอียดดังนี้ 
1. ผู้ดูแลเด็ก          คงไว้  

  และมีต าแหน่งว่าง ได้แก่    
         1.ผู้อ านวยการกองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ระดับต้น) 
   2. ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างทั่วไป)   จ านวน 1 อัตรา 

  ปัจจุบันมีรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกอง
การศึกษาฯ   ซึ่งกองการศึกษาฯ  ยังขาดบุคลากรท างานในกองการศึกษา  จึงเห็นควร
คงไว้ทุกต าแหน่ง  และขอเพ่ิมพนักงานจ้างตามภารกิจ   ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
จ านวน 1 อัตรา  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด จ านวน 2  แห่ง  1.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินกอง  มีนักเรียนจ านวน 30 คน  
จ านวนครู 2 คน    2.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  มีนักเรียน 
จ านวน 21 คน จ านวนครู 1 คน  การก าหนดจ านวนต าแหน่งครู อบต. อัตราส่วน 
10:1 คน และหากมีเศษเด็กตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ให้มีต าแหน่งครูเพ่ิมขึ้นได้อีก 1 คน 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  ประกอบกับปัจจุบันบุคลากรที่
ปฏิบัติงานดูแลเด็กไม่เพียงพอจ าเป็นต้องมีผู้มีความรู้  ความสามารถ  มีทักษะ  และมี
ประสบการณ์ เพ่ือช่วยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียนให้มีความรู้  
ความคิด  ความประพฤติ  ความพร้อมที่สอดคล้องกับพัฒนาการเด็กและเป็นผู้ที่มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะ สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างดีและมีความพฤติดี  จึงขออนุมัติเพ่ิมต าแหน่งดังกล่าว       

ที่ประชุม              มีมติคงต าแหน่งเดิม  พนักงานส่วนต าบล 3 ต าแหน่ง  พนักงานจ้าง 3 ต าแหน่ง     
                              เพิ่มเติมพนักงานจ้างตามภารกิจ  1 ต าแหน่ง 
น.ส.พัชรดา ลุนละวงค ์ จากแผนเดิมมี 27 ต าแหน่ง แผนใหม่มี 29 ต าแหน่ง  โดยก าหนดต าแหน่ง จ านวน 2  
กรรมการ/เลขานุการ      ต าแหน่ง    1. พนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
   2. พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 
     เมื่อก าหนดต าแหน่งเพ่ิม จ านวน 2 อัตรา ท าให้มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน 256,800   
                                บาท   คิดเป็นร้อยละ 1.05 และมาตรา35  คิดเป็นร้อยละ 30.87  
                               ภาระค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 – 2566) 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จ านวน   442,200     บาท 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   จ านวน  226,690     บาท 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   จ านวน  230,520     บาท 
 



 
ค่าใช้จ่ายรวม (รวมเงินเดือนพนักงาน+ค่าจ้างพนักงานจ้าง+ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน) 

   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    จ านวน  7,211,400 บาท 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    จ านวน  7,438,180 บาท 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    จ านวน  7,656,610 บาท 
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564  จ านวน 25,763,336 บาท   (ร้อยละ 32.12) 
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565  จ านวน 27,051,502 บาท   (ร้อยละ 31.56) 
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2566  จ านวน 28,404,077 บาท   (ร้อยละ 30.94) 
   เมื่อคิดเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  ค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

ปีงบประมาณ 2564  คิดเป็นร้อยละ 32.12  ปี 2565  คิดเป็นร้อยละ 31.56      
ปี 2566   คิดเป็นร้อยละ 30.94  ซึ่งไม่เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของ อบต. ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
มาตรา 35 ในการจ่ายเงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอ่ืนและค่าจ้างของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างที่น ามาจากเงินรายได้ที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้หรือ
เงินอ่ืนใดนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละแห่งจะก าหนดสูงกว่าร้อยละสี่สิบของเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ 

นางบุญถม ยางสา  - เรื่องอ่ืน ๆ มีใครจะเสนอเรื่องอะไรอีกหรือไม่ 
ประธานฯ 
น.ส.นันทิยา บุญชาเรียง  - การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี มีความส าคัญมากต่อการควบคุม  พัฒนาบุคลากรใน 
กรรมการ                    สังกัดของเรา  และ การก าหนดหลักการความจ าเป็น  วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผน

อัตราก าลัง ตามตัวอย่างที่เลขาน ามาให้ดู ในความคิดของดิฉัน  ถ้าเราจะพัฒนาบุคลากร
ให้เป็นรูปธรรมจริง ๆ ควรที่จะเอาหลักความเป็นจริงมาก าหนดไว้ในแผนอัตราก าลังด้วย  
ดังนั้น ดิฉันเห็นว่า ในแผนอัตราก าลังตามตังอย่างนี้ ยังขาดยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  จึงเห็นควรให้เพ่ิมเติมยุทธศาสตร์ดังกล่าวไว้ในแผนด้วย  อีก
อย่างในการก าหนดแผนพัฒนาข้าราชการในข้อ 12 ดิฉัน เห็นควรให้ เพ่ิมเติม
องค์ประกอบและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ข้าราชการด้วยค่ะ ซึ่งยุทธศาสตร์ของ 
อบต.ไทรทอง ตามแผนพัฒนาของ อบต.ไทรทอง ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ดังนี้ 

  - ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง  3  ปี  
1) ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และการคมนาคมขนส่ง 
แนวทางท่ี 1  พัฒนาสาธารณูปโภค  ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้ 
ทั่วถึง  และพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
แนวทางท่ี 2  พัฒนาการคมนาคมขนส่ง พัฒนาเส้นทางคมนาคมเข้าหมู่บ้าน และ 
เส้นทางขนส่ง  ผลผลิตทางการเกษตรให้มีสภาพใช้การได้ตลอดปี สัญจรไปมาสะดวก 
และได้มาตรฐาน ส่งเสริมความปลอดภัยในการสัญจร 
 
 
 
 



 
 
2) ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
แนวทางท่ี 1  เพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยใน 
ชุมชน  พัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งเสริมสร้างความสามัคคีและมีวินัยสามารถ 
ด ารงชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  มีภูมิคุ้มกันจาก 
อบายมุขและสิ่งเสพติด  สามารถรับมือกับสาธารณภัยต่างๆ 
แนวทางท่ี 2  พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ยกระดับการศึกษาและสร้างโอกาส 
ทางการศึกษาทั้งในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย  พัฒนาบริการสาธารณสุขให้ 
ทั่วถึงทุกเพศทุกวัย  โดยเฉพาะผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ส่งเสริมการกีฬาและ 
นันทนาการ  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   3) ด้านพัฒนาเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมอาชีพในชุมชน 
แนวทางท่ี 1  พัฒนาชุมชนและประชาชนให้มีความรู้  ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่อง 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกิดความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
และเพ่ิมพูนทักษะในการผลิตและการตลาด  ตลอดจนพัฒนาในลักษณะของการ 
รวมกลุ่มระดับท้องถิ่น 
แนวทางท่ี 2  ส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่  ท าปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ปลูกผักสวนปลอด 
สารพิษ  การประมง และเพ่ิมความรู้ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

   4) ด้านอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางที่  1   ส่ งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พัฒนาและฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืนและมี
กลไกการจัดการเพื่อป้องกันและลดข้อขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

   5) ด้านบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางที่ 1  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล ทุกรูปแบบ  ใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย  พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  อ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน  ลดขั้นตอน
ในการให้บริการ 

นางบุญถม ยาสา  - ดิฉันว่าก็เป็นการดีนะที่จะได้มีทิศทางในการจัดท าแผนและทิศทางในการพัฒนา    
    ประธานฯ                 บุคลากรที่ชัดเจน 
น.ส.พัสตราภรณ์  เดชอนันทวิทยา - ดิฉันเห็นด้วยค่ะ 
       กรรมการ 
น.ส.พัชรดา  ลุนละวงค์  – ดิฉนัก็เห็นด้วยค่ะ 
กรรมการ/เลขานุการ 
นายสมนึก  ดุมภา    - ผมเห็นด้วยครับ เพื่อความสมบูรณ์ของแผนครับ 
     กรรมการ 
ที่ประชุม       มีมติให้ก าหนดต าแหน่ง ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 
 
 



 
     3.2 การจัดท าร่างแผนพัฒนาบุคลากร   
นางบุญถม ยางสา ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  ได้ก าหนดโครงสร้างการบริหาร ก าหนดต าแหน่ง 
ประธานฯ  ให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ตาม พรบ.สภาต าบลและ 

องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2546 และตาม  พรบ. 
ก าหนดแผนก าหนดและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 )  
ซึ่งเรามีความจ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้บุคลากรในองค์กรได้เพ่ิมพูน 
ความรู้ ทักษะ ทัศนะคติที่ดีคุณธรรมจริยธรรมอันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชมี 
ประสิทธิภาพได้รับความรู้และสามารถน ามาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและ 
จะส่งผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่นในการพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไป   ในการพัฒนาต้อง 
พัฒนาทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 
1. ด้านความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
2. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
3. ด้านการบริหาร 
4. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
5. ด้านศีลธรรมและจริยธรรม  
ซึ่งรายละเอียดต่างๆผมจะให้หัวหน้าส่วนการคลังเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อไป 

น.ส.นันทิยา บุญชาเรียง    จากการพิจารณาแผนอัตราก าลัง  3  ปี   (พ.ศ. 2564 – 2566)  
         กรรมการ  การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เพิ่มเติมเป็นสิ่งที่ส าคัญ  องค์การบริหารส่วนต าบล 
                               ไทรทอง  จึงได้ก าหนดแนวทางการแผนพัฒนาบุคลากรข้ึนไว้ในแผนพัฒนาบุคลากร 

ตั้งแต่ปีงบประมาณ  2564  –  2566  ดังนี ้
ปีงบประมาณ  2564 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด อบต.ไทรทอง (จัดฝึกอบรมเอง) 
2. โครงการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม (จัดฝึกอบรมเอง) 
3. โครงการสัมมนา/ฝึกอบรม พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง (จัดโดยหน่วยงาน 
ภายนอก) 
4. โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 
5. โครงการประชุมประชุมเดือนบุคลากร/พนักงานของ อบต. 
ปีงบประมาณ 2565 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด อบต.ไทรทอง (จัดฝึกอบรมเอง) 
2. โครงการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม (จัดฝึกอบรมเอง) 
3. โครงการสัมมนา/ฝึกอบรม พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง (จัดโดยหน่วยงาน 
ภายนอก) 
4. โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 
5. โครงการประชุมประชุมเดือนบุคลากร/พนักงานของ อบต. 
 
 
 



 
 
ปีงบประมาณ 2566 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด อบต.ไทรทอง (จัดฝึกอบรมเอง) 
2. โครงการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม (จัดฝึกอบรมเอง) 
3. โครงการสัมมนา/ฝึกอบรม พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง (จัดโดยหน่วยงาน 
ภายนอก) 
4. โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 
5. โครงการประชุมเดือนบุคลากร/พนักงานของ อบต. 
จากแผนดังกล่าวฯที่ก าหนดไว้มีคณะกรรมการท่านจะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ 

น.ส.พัชรดา  ลุนละวงค์   ดิฉนัเห็นด้วยกับแผนที่ก าหนดไว้ซึ่งจากแผนพัฒนาบุคลากรที่ได้ก าหนดไว้จะช่วยเพิ่ม 
กรรมการ/เลขานุการ      ความรู้ให้แก่พนักงานของเราได้มากยิ่งขึ้นและแผนดังกล่าวถ้ามีเพ่ิมเติมก็สามารถแก้ไข 

เปลี่ยนแปลงได้ทุกปีตามหลักสูตรที่หน่วยงานต่างๆเป็นผู้จัดการฝึกอบรม 
น.ส.พัสตราภรณ์ เดชอนันทวิทยา   ดิฉันเห็นด้วยกับแผนการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวเพราะจะท าให้บุคลากรของ  
         กรรมการ  อบต.ไทรทอง  ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการท างานเพ่ิมมากขึ้นและสามารถน ามา 

ปรับเปลี่ยนในการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
นางบุญถม ยางสา         มอบหมายให้เลขานุการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผน 
     ประธานฯ  อัตราก าลัง  3 ปี และแผนพัฒนาบุคลากรครั้งนี้ จัดท าให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ 

จังหวัดก าหนด (ส่งภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563) เพ่ือขอความเห็นชอบต่อ ก.อบต.  
จังหวัดภายในเดือนกันยายน 2563 ต่อไป มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือแก้ไขหรือไม่ถ้า 
ไม่มีขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม                 เหน็ชอบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ   
นางบุญถม ยางสา - เรื่องอ่ืน ๆ มีท่านใดเสนอเรื่องอะไรบ้างค่ะ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม 
ประธานฯ 
 
ปิดการประชุม      เวลา  12.00 น. 
 
 
     (ลงชื่อ)                                     ผู้จดรายงานการประชุม 
                        (นางสาวพัชรดา  ลุนละวงค์) 
        กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
     (ลงชื่อ)                                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                   (นางบุญถม  ยางสา) 
            ประธานกรรมการ 



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


