
    บันทึกขอความ 
สวนราชการ  องคการบริหารสวนตําบลลานตากฟา (สํานักงานปลัด) โทร. ๐-๓๔๒๙-๙๓๖๕  ตอ ๑๑ 

ท่ี    นฐ  ๗๑๗๐๑/      วันท่ี  ๔  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 

เร่ือง    การจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 

 

 

เรียน    นายกองคการบรหิารสวนตําบลลานตากฟา 
 
  เร่ืองเดิม 

  ดวยแผนอัตรากําลัง ๓ ป ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ ขององคการบริหารสวนตําบล

ลานตากฟา จะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ องคการบริหารสวนตําบลลานตากฟา จึงจําเปนตองจัดทํา

แผนอัตรากําลัง ๓ ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ข้ึน ซึ่งมีผลบังคับใชวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

เปนตนไป 

 

  ขอระเบียบ 

  ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครปฐม  เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไข

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ และแกไขเพิ่มเติมถึง

ปจจุบัน หมวดที่  ๒     

ขอ ๑๓ การกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบลในสวนราชการ วาจะมีตําแหนงใด ระดับใด          

อยูในสวนราชการใด จํานวนเทาใด โดยใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําเปนแผนอัตรากําลังของพนักงานสวน

ตําบล เพื่อเปนกรอบในการกําหนดตําแหนง และการใชตําแหนงพนักงานสวนตําบล โดยเสนอใหคณะกรรมการ

พนักงานสวนตําบล(ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาใหความเห็นชอบ 

ในการจัดทําแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหน่ึง ใหองคการบริหารสวน

ตําบลคํานึงถึงภารกิจ อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ความยาก คุณภาพของงาน          

และปริมาณงาน ตลอดทั้งภาระคาใชจายขององคการบริหารสวนตําบลที่จะตองจายในดานบุคคล 

ขอ ๑๕ ในการจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานสวนตําบลขององคการบรหิารสวนตําบลใหองคการ

บรหิารสวนตําบลแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลงัขององคการบรหิารสวนตําบล ประกอบดวย    

 นายกองคการบรหิารสวนตําบล   เปนประธาน  

 ปลัดองคการบรหิารสวนตําบล   เปนคณะทํางาน 

 ผูอํานวยการกองและหัวหนาสวนราชการอื่น เปนคณะทํางาน 

 พนักงานสวนตําบล    เปนเลขานุการคณะทํางาน 

 

  ขอพิจารณา 



เห็นควรดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐          

และแตงต้ังบุคคลดังตอไปน้ี เปนคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ - 

๒๕๖๐  ขององคการบริหารสวนตําบลลานตากฟา  

๑. นายสันต   สุภิเวก  นายกองคการบรหิารสวนตําบล      ประธาน  

๒. นายวิริยะ  สินเกษม  ปลัดองคการบรหิารสวนตําบล          คณะทํางาน 

๓. นายศักรินทร  ชูเกตุ  หัวหนาสํานักงานปลัด   คณะทํางาน 

๔. นางขวัญทิชา  พันธษา  ผูอํานวยการกองคลงั   คณะทํางาน 

๒/๕.นาย... 

- ๒ - 

 

๕. นายศิริชัย   หนูสอน  นายชางโยธา รักษาราชการแทน  คณะทํางาน 

    หัวหนาสวนโยธา  

๖. นางสาวใจแกว  พฤฒารา    หัวหนาสวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะทํางาน 

    

๗. นางสาวปยนุช  บุรณศิร ิ บุคลากร                     เลขานุการคณะทํางาน 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในคําสั่งที่เสนอมาพรอมน้ี 

         
     (นางสาวปยนุช  บุรณศิร)ิ 

               บุคลากร 

 

ความเห็นของหัวหนาสาํนักงานปลัด 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
     (นายศักรินทร  ชูเกตุ) 

                    หัวหนาสํานักงานปลัด 
      

ความเห็นของปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
     

     (นายวิริยะ  สินเกษม) 



            ปลัดองคการบริหารสวนตําบลลานตากฟา 

 

 

ความเห็นของนายกองคการบริหารสวนตําบล 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 

        (นายสันต  สุภิเวก) 

                 นายกองคการบริหารสวนตําบลลานตากฟา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลทาขาม 

ที่           /๒๕๕๗ 

เรื่อง   แตงต้ังคณะทํางานจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ป  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม 

........................................................ 
 

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลทาขาม  จะจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๕๘ – พ.ศ.๒๕๖๐ของพนักงานสวนตําบล  เพื่อใชเปนกรอบในการกําหนดตําแหนง การใชตําแหนงพนักงาน

สวนตําบล  เปนระยะเวลา ๓ ป  อาศัยอํานาจตามประกาศกําหนดหลักเกณฑการจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงาน

สวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบล  ลงวันที่  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๔๕  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ

พนักงานสวนตําบลจังหวัดนครปฐม  เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคล ลงวันที่  ๓๑  

ตุลาคม  ๒๕๔๕  และแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน  ขอ ๑๕ และ ขอ ๑๖  องคการบริหารสวนตําบล ทาขาม  จึงขอ

แตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐   ดังตอไปน้ี 

๑. นายมานพ  กิจฉลอง  นายกองคการบรหิารสวนตําบล      ประธาน 

๒. วาที่รอยตรปีระภัสสร ชมถาวร ปลัดองคการบรหิารสวนตําบล          คณะทํางาน 

๓. นายศุภฤกษ  บุญชวย  รองปลัดองคการบรหิารสวนตําบล  คณะทํางาน 

๔. นายธนพนธ พินิจทรัพยสิน หัวหนาฝายพฒันาและจัดเก็บรายได คณะทํางาน 

           รักษาราชการแทน ผูอํานวยการกองคลัง  

๕. นายนพดล  อยูเสือ  หัวหนาฝายกอสราง   คณะทํางาน 

   รักษาราชการแทน ผูอํานวยการกองชาง  

๖. นางสาวธัญลักษณ  อุดมสุข หัวหนาฝายบรหิารทั่วไป          คณะทํางาน 

   รักษาราชการแทน หัวหนาสํานักงานปลัด 

๗. นางสาวณภัทร  สุวรรณวงษ          บุคลากร           เลขานุการคณะทํางาน 
 

  ใหคณะกรรมการมีหนาที่รวมกันจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ป  ประจําปงบประมาณ              

พ.ศ.๒๕๕๘ -  ๒๕๖๐  และนําเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครปฐม 

ภายใน ๖๐ วัน นับแตวันออกคําสั่ง ทั้งน้ี แผนอัตรากําลัง ๓ ป อยางนอยจะตองประกอบดวยสาระสําคัญ ดังน้ี 

  ๑.  บทวิเคราะหอํานาจ  หนาที่  และภารกจิความรบัผิดชอบขององคการบรหิารสวนตําบล

ในชวงระยะเวลา  ๓  ป 

  ๒.  บทศึกษาวิเคราะหความตองการกําลังคนทั้งหมดขององคการบริหารสวนตําบลในชวง   ๓  

ป  วาตองการกําลังคนประเภทใด  ระดับใด  จํานวนเทาใด  จึงจะสามารถปฏิบัติงานที่อยูในอํานาจหนาที่และ

ภารกิจความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สําเนาคูฉบับ 

 



  ๓.  บทศึกษาวิเคราะหประเมินความตองการกาํลังคนที่มีอยูในปจจุบนัและกําลังคนที่ขาดอยูและ

ตองการเพิ่มข้ึน  อัตราความตองการกําลังคนเพิ่มข้ึน  เน่ืองจากการขยายงานหรือไดรับมอบหมายเพิ่มข้ึน  อัตรา

การสูญเสียกําลังคนในแตละป 

-๒-/๔.บท..... 

-๒- 

 

  ๔.  บทศึกษาวิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน  เปนการวางแผนเพื่อใหมีการใชกําลังคนที่มี

อยูในองคการบริหารสวนตําบลใหเกดิประโยชนสูงสุด  โดยสํารวจและประเมินความรู  ความสามารถของกําลังคน

ที่มีอยู  การพัฒนาหรือฝกอบรมกําลังคนที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน และใชกําลังคนที่มีอยูใหเหมาะสมกับ

ความรูความสามารถของแตละคน    

 

  ทั้งน้ี  ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

   

   สั่ง   ณ   วันที่         เดือนกรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 

 

 

       (นายมานพ  กิจฉลอง)  

         นายกองคการบริหารสวนตําบลทาขาม 



 

 


