
ระเบียบวาระการประชุม 
การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ 2564 - พ.ศ. 2566) ครั้งที่ 1/2565 

วันที่  28  มีนาคม  2565  เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส 

******************** 
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  1.1 ............................................................................................................................................... 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 
  - 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องด่วน / เพื่อพิจารณา 
  3.1  ขออนุมัติเปิดกรอบอัตรากำลัง 3 ปี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับ ปก./ชก.  
                              สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา 
  3.2 ................................................................................................................................................. 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  4.1 ................................................................................................................................................. 
  4.2 ................................................................................................................................................. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง  3  ปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 ปรับปรุงครั้งที่ 1/2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส                                                                              

วันจันทร์ที่ 28 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2565           
   ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

******************** 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
 

1 นายสาคร  นาต๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สาคร  นาต๊ะ ประธานกรรมการ 

2 นางชไมมาศ  มอญแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ชไมมาศ  มอญแก้ว กรรมการ 

3 นางรัตนาภรณ์  วรรณแก้ว ผู้อำนวยการกองคลัง รัตนาภรณ์  วรรณแก้ว กรรมการ 

4 นายประวิทย์  อาจหาญ ผู้อำนวยการกองช่าง ประวิทย์  อาจหาญ กรรมการ 

5 นางลออ  มหาวรรณศรี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ลออ  มหาวรรณศรี กรรมการ 

6 นายหัสต์กมล  เครือคำ หัวหน้าสำนักปลัด หัสต์กมล  เครือคำ กรรมการ/เลขานุการ 

7 นางสาวนัยนา  ศรีจำปา นักทรัพยากรบุคคล  นัยนา  ศรีจำปา ผู้ช่วยเลขานุการ 

8 นางสายสุดา  เมืองมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สายสุดา  เมืองมา ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง  3  ปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส                                                                              

วันจันทร์ที่  28 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2565   
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา   

************************************* 
เริ่มประชุม 09.00 น. 
ผู้มาประชุม 
   1. นายสาคร  นาต๊ะ              นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ 
   2. นางชไมมาศ  มอญแก้ว      ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการ 
   3. นางรัตนาภรณ์  วรรณแก้ว   ผู้อำนวยการกองช่าง  กรรมการ 
   4. นายประวิทย์  อาจหาญ       ผู้อำนวยการกองช่าง     กรรมการ 
   5. นางลออ  มหาวรรณศรี       ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ   กรรมการ 
   6. นายหัสต์กมล  เครือคำ       หัวหน้าสำนักปลัด  กรรมการ/เลขานุการ 
   7. นางสาวนัยนา  ศรีจำปา      นักทรัพยากรบุคคล  ผู้ช่วยเลขานุการ 
   8. นางสายสุดา  เมืองมา         นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ไม่เข้าร่วมการประชุม  
   ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผน 
อัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566 ตามคำสั่งที่ 126/2565 ลงวันที่ 21  มีนาคม 2565 
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖4 – พ.ศ. ๒๕๖6 ปรับปรุงแผนครั้งที่ 1/2565 
ดังนี้ 
   นายกองค์การบริหารส่วนตำบล        ประธานกรรมการ 
   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   กรรมการ 

ผู้อำนวยการกองคลัง          กรรมการ 
ผู้อำนวยการกองช่าง    กรรมการ 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
หัวหน้าสำนักปลัด     กรรมการ/เลขานุการ 
นักทรัพยากรบุคคล    ผู้ช่วยเลขานุการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะทำงานมีหน้าที่ จัดทำแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้คำนึงถึงภารกิจ  อำนาจหน้าที่
ตามกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายว่าด้วย
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาและปริมาณ
งานของส่วนราชการต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนแผน
อัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามระยะเวลาของแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
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ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2             รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว     
          -               

ระเบียบวาระที่ 3  
นายหัสต์กมล  เครือคำ 
หัวหน้าสำนักปลัด 
 
 
 
 
 
 
นางสาวนัยนา ศรีจำปา 
นักทรัพยากรบุคคล 
 
           

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่  
28 ธันวาคม 2563 ได้กำหนดวงรอบการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 
– พ.ศ. 2566) จำนวน 4 วงรอบ ดังนี้ 

วงรอบที่ 1 เดือน ตุลาคม (จัดส่งเอกสารภายในวันที่ 5 ตุลาคม) 
วงรอบที่ 2 เดือน มกราคม (จัดส่งเอกสารภายในวันที่ 5 มกราคม) 
วงรอบที่ 3 เดือน เมษายน (จัดส่งเอกสารภายในวันที่ 5 เมษายน) 
วงรอบที่ 4 เดือน กรกฎาคม (จัดส่งเอกสารภายในวันที่ 5 กรกฎาคม) 

ขอให้คณะกรรมการแต่ละท่านได้พิจารณาเอกสาร ที่ทางผู้ช่วยเลขานุการได้แจกให้ท่าน
ไปแล้วมาประกอบ การพิจารณาวันนี้ 
ส่วนราชการที่ ได้ดำเนินการขอเปิดกรอบอัตรากำลังครั้งนี้  คือ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งกรอบอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2566)  เดิมมีดังนี้ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ตำแหน่ง จำนวน 

อัตรากำลัง 
หมายเหตุ 

กรอบอัตรากำลังเดิม   
พนักงานส่วนตำบล   

นักบริหารงานสาธารณสุข  ระดบัต้น 1  
เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ชำนาญงาน 1  

รวมกรอบอัตรากำลังเดิม 2   
ที่ประชุม - รับทราบ 
นายสาคร  นาต๊ะ 
ประธาน 

นางลออ  มหาวรรณศรี 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
 
 
 
 
 
 

ขอให้ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขได้ชี้แจงเหตุผล ความจำเป็นที่ต้องขอกำหนดตำแหน่ง
เพ่ิมใหม ่
 

ปัจจุบันงานด้านการสาธารสุขมีภาระหน้าและปริมาณงานและมีความยุ่งยากเพ่ิมมาก
ยิ่งขึ้น ประกอบกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง เรื่องโรคอุบัติ ติดเชื้อต่างๆ งานด้าน
สิ่งแวดล้อม ต้องการผู้ที่มีความรู้ความสามารถมาปฏิบัติงาน เพราะงานด้านสาธารณสุข
มีความเสี่ยงต่อการทำให้งานด้านสาธารณสุขไม่มีประสิทธิภาพ บุคลากรที่มีอยู่ ไม่
เพียงพอ ทำงานได้ไม่เต็มความสามารถและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมก็ไม่มี 
ตำแหน่ง เกี่ยวกับวิชาชีพด้านสาธารณสุข ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวจะต้องเป็นตำแหน่ง
เกี่ยวกับวิชาชีพเฉพาะเพ่ือต้องการให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรง จึงขอเปิดกรอบตำแหน่ง 
นักวิชาการสาธารณสุข ปก/ชก จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียดตามเอกสารแบบชี้แจง
เหตุผลความจำเป็นที่ต้องขอกำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่ ตามเอกสารที่ผู้ช่วยเลขาได้แจกให้
ไปค่ะ 



 
นายสาคร  นาต๊ะ 
ประธาน 
 

นางชไมมาศ  มอญแก้ว 
ปลัด อบต. 
 
 
 
 
 
 
 

นายสาคร  นาต๊ะ 
ประธาน 

นางสาวนัยนา  ศรีจำปา 
นักทรัพยากรบุคคล 
 
 
 
 

ที่ประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ 4 

นายสาคร  นาต๊ะ 
ประธาน 

นายประวิทย์  อาจหาญ 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

นางรัตนาภรณ์ วรรณแก้ว 
ผู้อำนวยการกองคลัง 
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กระผมเห็นด้วยกับผู้อำนวยการกองสาธารณสุขครับ ปัจจุบันนี้ภาระงานเพิ่มมากข้ึน  
ผมเข้าใจนะครับ เรื่องกฎหมายสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภค งานถ่ายโอน งาน 
สสส. งานพลังงานสีขาว งานควบคุมป้องกันโรค งานสิ่งแวดล้อม งานร้องทุกข์ร้องเรียน   
(กลิ่นสี สุนัขจรจัด ขยะ) ฯลฯ  ค่อยๆ พัฒนาไป จึงเห็นควรต้องมีทีมงานที่มีคุณภาพ  

กองสาธารณสุข มีงานด้านสาธารณสุขและด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันมีภาระงานที่เพ่ิม
มากขึ้น เห็นควรผู้ปฏิบัติงานที่ เป็นสายตรง เพราะปัจจุบันกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมมี ผู้อำนวยการกอง เจ้าพนักงานธุรการ และมีพนักงานจ้างเหมาอีก 2 อัตรา 
ซึ่งไม่มีความรู้ความสามารถตรงตำแหน่ง งานก็ไม่มีประสิทธิภ าพ และเพ่ือความ
สอดคล้องกับนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ซึ่งเน้นเรื่องการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และงานพัฒนาสิ่งแวดล้อม เห็นด้วยที่ต้องมีผู้ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
ควรจะมีตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ยิ่งตอนนี้มีโรคอุบัติใหม่เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ภาระ
งานตรงนี้ก็ควรจะได้รับการแบ่งเบา และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 มีมติเห็นชอบเพ่ิมกรอบอัตรากำลังของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตำแหน่ง 
นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก. จำนวน 1 อัตรา  

ขอให้ ผู้ช่วยเลขาได้ชี้แจงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคล ตามแผนอัตรากำลัง 
2564 – 2566 ตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 

กำหนดว่าในการจ่ายเงินเดือน  ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนและเงินเดือนของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น  และพนักงานจ้าง  ที่นำมาจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส จะต้องไม่เกินร้อยละ 40 ซึ่งตาม
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2566 ในการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน หากมีการเพ่ิมตำแหน่งนักวิชาการ
สาธารณสุขจำนวน 1 ตำแหน่ง นี้แล้วนั้น ภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลคิดเป็นร้อยละ 
27.31  (ปีงบประมาณ 2565) ร้อยละ 26.87 (ปีงบประมาณ 2566)  

 

รับทราบ 
 
 

เรื่องอ่ืนๆ 

ที่ประชุมมีใครจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
 
 

เห็นด้วยครับ 
 

เห็นด้วยค่ะ 
 
 



 

 

นายสาคร  นาต๊ะ 
ประธาน 
 
ปิดประชุม 
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หากไม่มีผู้ใดคัดค้านให้ฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการได้ดำเนินการเปิดกรอบ
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ปก/ชก. จำนวน 1 ตำแหน่ง เพื่อให้ ก.อบต.จังหวัด
พะเยา เห็นชอบต่อไป 

เวลา 09.45 น. 
 

 

(ลงชื่อ)            (ลงชื่อ)           ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม                        
                                                   (นางสาวนัยนา  ศรีจำปา) 
                                  นักทรัพยากรบุคคล 

                                  
       (ลงชื่อ)                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

   (นายหัสต์กมล  เครือคำ) 
                           หัวหน้าสำนักปลัดอบต.แม่ใส 
  
 
 

          (ลงชื่อ)                                  ผู้รับรองรายงานการประชุม 
    (นางชไมมาศ  มอญแก้ว) 

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส 
 

(ลงชื่อ)             (ลงชื่อ)             (ลงชื่อ)                 ผูอ้นุมัติ    
      (นายสาคร  นาต๊ะ) 
  นายกองค์การบริหารน             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส 



ประชุมการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 – 2566 ครั้งท่ี  1/2565 
วันที่  28  มีนาคม  2565  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
  


