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รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี 
วันที่  30  พฤษภาคม  2551  เวลา  10.00  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลอินทร์บุรี 
________________________ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1.  นายสมพร  ตระกูลมาภรณ์  นายกเทศมนตรี   ประธาน 
 2.  นายธวชัชัย  รักษ์ศรีทอง  ปลัดเทศบาล   กรรมการ 
 3.  นางจงพิศ  มาผา   รองปลัดเทศบาล   กรรมการ 
 4.  นางธัชกร  โชคสุขเจริญชัย  รก.ผอ.กองสาธารณสุข  กรรมการ 
 5.  นายเกรียงไกร จงรักพงศ์เผ่า  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  กรรมการ 
 6.  นางสาวสุพัตรา โพธิ์นิ่ม   นักการ             กรรมการ/
เลขานุการ 

เริ่มประชุมเวลา      10.00  น. 

 เมื่อที่ประชุมมาพร้อมแล้ว  ประธานคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  เปิดประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่อง   ที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
      -   ไม่มี  - 

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่อง   รับรองรายงานการประชุม 
      -   ไม่มี  - 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง   การจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  (พ.ศ. 2552-2554) ของ
เทศบาล 
     ต าบลอินทร์บุรี 

นายสมพร   ตระกูลมาภรณ์  ขอเชิญปลัดเทศบาลต าบลอินทร์บุรี ชี้แจง 
นายกเทศมนตรีต าบลอินทร์บุรี 

นายธวัชชัย   รักษ์ศรีทอง   เรียน   คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ทุกท่าน 
ปลัดเทศบาล     ต า ม ห นั ง สื อ ที่ อ้ า ง ถึ ง  อ า เ ภ อ อิ น ท ร์ บุ รี   ที่   ม ท  
0879.11/1951   
     ลงวันที่  15  พฤษภาคม 2551  ด้วยคณะกรรมการกลางข้าราชการ 
หรือ 

พนักงานท้องถิ่น (ก.จ. ,ก.ท และ อบต.) ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  เพ่ือเป็นกรอบในการ 
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ก าหนดต าแหน่งให้สอดคล้องเหมาะสมกับปริมาณงาน และภารกิจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละแห่ง  ซึ่งแผนอัตราก าลัง  3  ปี  รอบ
ปีงบประมาณ 2549-2551 จะสิ้นสุดลงในวันที่  30  กันยายน 
2551   
จึงต้องด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ในรอบปีงบประมาณ  
2552-2554  ขึ้นเพ่ือประกาศให้มีผลบังคับใช้  ตั้งแต่วันที่   1  
ตุลาคม 2551  เพ่ือให้การจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ของเทศบาล
ต าบล               อินทร์บุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ตามค าสั่งเทศบาล  ที่  
51/2551  ลงวันที่  6  มีนาคม 2551  ประกอบด้วย 

 1.  นายกเทศมนตรีต าบลอินทร์บุรี   ประธาน 
 2.  ปลัดเทศบาล     กรรมการ 
 3.  ผู้อ านวยการกอง ทุกกอง   กรรมการ 
 4.  ผู้อ านวยการสถานศึกษา (ร.ร.เทศบาล 1) กรรมการ 
 5.  รองปลัดเทศบาล           กรรมการ/
เลขานุการ 
 6.  นักการ       ผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่จัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสิงห์บุรี   ข้อ  17  เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  โดย
ค านึงภารกิจ  อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 ตาม
กฎหมาย ว่าด้วยเทศบาล  ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ  ความยากและ           
คุณภาพของงานและปริมาณงานของส่วนราชการต่าง ๆ ในเทศบาล  
ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลและของรัฐในหมวดเงินอุดหนุน ที่
จะต้องจ่ายในด้านบุคคล และการจัดสรรเงินงบประมาณของเทศบาล  
โดยก าหนดเป็นแผนอัตราก าลังของเทศบาล ในระยะเวลา  3  ปี 

ซึ่งการด าเนินงานจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ของเทศบาล
ต าบล อินทร์บุรี ได้จัดท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอคณะกรรมการ
การจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  พิจารณา 

 

 

 

 

 



 

 
32 

 
มติที่ประชุม     เห็นชอบร่างแผนอัตราก าลัง  3  ปี  (2552-2554) และให้ 

เลขานุการคณะกรรมการจัดท าแผนฯ  รวบรวมร่างแผนอัตราก าลัง   
3  ปี  (2552-2554)  ส่งให้ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี เสนอ ก.ท.จ.

สิงห์บุรี  
ให้ความเห็นชอบต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง   อ่ืน ๆ 
      -   ไม่มี  - 
 

         ปิดประชุม  เวลา    11.00    น. 

 
      ลงชื่อ...............................................ผู้จดรายงานการประชุม 
                 (นางสาวสุพัตรา   โพธิ์นิ่ม) 
                 เลขานุการ 
       
      ลงชื่อ...............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                        (นางจงพิศ    มาผา) 
              รองปลัดเทศบาลต าบลอินทร์บุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


