
 
 
                        บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ      องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม (ส านักงานปลัดฯ) 

ที่   ๘๙๘๐๑/115          วันที่  14  สิงหาคม   ๒๕๖3 
เรื่อง  การจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖4–๒๕๖6) ขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม 
 

  เรื่องเดิม  
  ต าม ที่ อ งค์ ก า รบ ริ ห า ร ส่ ว น ต าบ ล ศ รี โน น งา ม ได้ ป รั บ ป รุ งแ ผ น อั ต ร าก า ลั งส าม ปี                                                             
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๓) ซึ่ งผ่ านการเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ                 
(ก.อบต.จังหวัด) ครั้งที่ 12/๒๕๖2 เมื่อวันที่  ๒0  ธันวาคม  ๒๕๖2 และแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2563) จะสิ้นสุดบังคับใช้ในวันที่ 30 กันยายน 2563 นี้ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม มีจ าเป็นต้อง
ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลังใหม่ เพ่ือใช้บังคับในวันที่ 1 ตุลาคม 2563  องค์การบริหารส่วนต าบลมีความ
จ าเป็นต้องจัดท าแผนอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการปรับปรุงต าแหน่ง ยุบเลิกต าแหน่ง การก าหนดต าแหน่งเพ่ิม 
ตามแผนอัตราก าลัง   ๓  ปี (พ.ศ.  ๒๕๖4 – ๒๕66)  นั้น 
  ข้อเท็จจริง 

๑. ในการจัดท าแผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ให้องค์การ 
บริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล   ประกอบด้วย 

(1) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นประธาน   
(2) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   เป็นคณะท างาน 
(3) ผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการ  เป็นคณะท างาน 

    (4)  พนักงานส่วนต าบล      เลขานุการคณะท างาน 
 คณะท างานมีหน้าที่ จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล  โดยให้ค านึงถึงภารกิจ  
อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กฎหมาย
ว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ  ความยากและคุณภาพของงาน   และ
ปริมาณงานของส่วนราชการต่าง ๆ  ในองค์การบริหารส่วนต าบล   ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วน
ต าบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล   และการจัดสรรเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล   โดยก าหนดเป็น
แผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล  ในระยะเวลา 3 ปี 
 ๒. คณะกรรมการ มีหน้าที่ ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย  
ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหาร ด้าน
คุณสมบัติส่วนตัว  และด้านศีลธรรมคุณธรรม จริยธรรม จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร  ตรวจสอบ  ก ากับดูแลและ
ติดตามประเมินผลการด าเนินการพัฒนาบุคลากร พร้อมทั้งพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการ
ตามแผนการพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด าเนินการด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา และส่งเสริมให้
บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาองค์กรต่อไปในอนาคต และยั่งยืน 
  ข้อระเบียบ 

3.1   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 
3.2 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 

(ฉบับที่ 3) ก าหนดให้จัดท าแผนอัตราก าลังพนักงานจ้างรวมไว้ในแผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล 
           

 /3.3 หนังสือ...... 



-๒- 
3.3 หนังสือส านักงาน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ที่  มท 0809.5/ว 25 ลงวันที่   13 

พฤศจิกายน 2558  เรื่อง  การจัดต าแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น เข้าสู่ประเภทต าแหน่ง (ระบบแท่ง) 
3.4 หนังสือส านักงาน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ที่  มท 0809.2/ว 137 ลงวันที่  30 

ธันวาคม  2558  เรื่อง  แนวทางการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี ตามระบบจ าแนกต าแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) 

3.5 หนังสือที่ ศก 0023.24/ว 1012 ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2563 เรื่อง การประกาศ
ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบล 

3.6 หนังสือที่ ศก 0023.24/ว 1116 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เรื่อง การจัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) 

  ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
  เพ่ือให้การจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  รอบในปีงบประมาณ ๒๕๖4 – ๒๕๖6 ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลศรีโนนงามเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้อง องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  จะต้องด าเนินการ
จัดท าแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕๖4 – ๒๕๖6) เพ่ือประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  ๑ 
ตุลาคม  ๒๕๖3 โดยเสนอร่างแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี  

๑.  ขออนุมัติจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6) ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วน 
ต าบลจังหวัดศรีสะเกษ ให้ความเห็นชอบ และเมื่อ ก.อบต.จังหวัดเห็นชอบร่างแผนอัตราก าลัง  ๓ ปี แล้วให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนอัตราก าลัง เพ่ือเป็นกรอบก าหนดต าแหน่ง การสรรหาต าแหน่ง การใช้ต าแหน่ง 
และการพัฒนาบุคลากร เห็นควรด าเนินการดังนี้ 

๒.  ขออนุมัติจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6) 
๓. แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนอตัราก าลัง  ๓ ปี 
๔. ด าเนินการประชุมคณะท างาน 
๕. ศึกษา  วิเคราะห์  และจัดท าข้อเสนอแนะแผนอัตราก าลัง ให้วิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมิน 

ถึงจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และภัยคุกคาม  รวมถึง แนวทางในการเข้าไปแก้ไขปัญหาหรือด าเนินการพัฒนาท้องถิ่น
ให้สอดคล้องกับหลักการ SWOT  เพ่ือให้การด าเนินการเกิดประโยชน์สูงสุด  และอยู่ภายใต้อ านาจหน้าที่ตามที่
กฎหมาย ระเบียบ  หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ 

๖. ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองท่ี อปท.จะต้องด าเนินการ โดยขอข้อมูลเล่มแผนพัฒนา 
สามปี เพ่ือมาวิเคราะห์อ านาจหน้าที่และการก าหนดภารกิจตามยุทธศาสตร์การพัฒนา/และแผนพัฒนาในช่วง
ระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้าตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  

๗. สรุปปัญหาและเสนอแนวทางในการกแก้ไขปัญหาการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและ 
กรอบอัตราก าลัง 

๘. จัดท าโครงสร้างส่วนราชการและก าหนดต าแหน่ง 
๙. คิดภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  
๑๐. จัดท าแผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
๑๑. จัดท าแนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง 
๑๒. จัดท าประกาศคุณธรรม  จริยธรรมของพนักงาน  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างหลังจากท า 

แผนอัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ.  ๒๕๖4 – ๒๕๖6) 
๑.  ขออนุมัติจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6) เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ 

ด าเนินการส่งเล่มแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  และเอกสารอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้อง รายงานให้อ าเภอศรีรัตนะทราบ               
เพ่ือด าเนินการขอความเห็นชอบจาก ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ ต่อไป 

/2. หลังจากแผน..... 
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๒. หลังจากจัดแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ. 2563 – 2566) ได้รับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ (ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ) ให้องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนน
งาม ด าเนินการจัดท าประกาศใช้แผนอัตราก าลัง ๓ ปี และออกค าสั่งการจัดส่งพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง ลงสู่กรอบต าแหน่งใหม่ (พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6) พร้อมส่งส าเนาค าสั่งและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายงานให้อ าเภอศรีรัตนะ และจังหวัดทราบต่อไป 

๓. องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงามสามารถใช้แผนอัตราก าลัง ๓ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6)  
ใช้เพ่ือเป็นกรอบการก าหนดต าแหน่ง  การสรรหาต าแหน่ง การใช้ต าแหน่ง  การยุบเลิกและใช้เป็นแนวทางการ
พัฒนาบุคลากร ในระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้าต่อไป 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนามตามค าสั่งที่แนบมาพร้อมนี้ 

                         
 (นายฉัตร์ชัย  บุญรินทร์) 

                นักทรัพยากรบุคคล   
 

ความเห็นของหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล.............................................................. ........................   

     (ลงชื่อ)      
      (นายปภังกร  มีศิลป์) 
     นักวิชาการเกษตร รักษาราชการแทน 
    หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม 
 
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม................................................................. .......................... 
 
 
     (ลงชื่อ) 
        (นายปรัชญา  ปาณาตี) 
        ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม    
ค าสั่ง/ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม 

   อนุมัติตามท่ีเสนอ 
   ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก............................................................... ................................... 

      
 

(ลงชื่อ) 
        (นายอินศร  บุญสาง) 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  



 
 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม 
ที่   64 /๒๕๖3 

เรื่อง     แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕66) 
**********************  

  เพ่ือให้การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 อาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา 15  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๖  องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม จึงแตง่ตั้ง
คณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕66) ดังนี้ 
 

คณะท างานการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕66) ประกอบด้วย 
  ๑. นายอินศร  บุญสาง  ต าแหน่ง นายก อบต.ศรีโนนงาม  ประธานคณะท างาน 

๒. นายปรัชญา  ปาณาตี  ต าแหน่ง ปลัด  อบต.ศรีโนนงาม   คณะท างาน 
๓. นายปรัชญา  ปาณาตี  ต าแหน่ง ปลัด อบต.ศรีโนนงาม รก.ผอ.กองช่าง คณะท างาน 
๔. นายปภังกร  มีศิลป์  ต าแหน่ง นักวิชาการเกษตร รก.หน.ส านักปลัดฯ คณะท างาน 
5. นางบุญเลี้ยง  ชัยเขต   ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี รก.ผอ.กองคลังฯ คณะท างาน 
6. นางจรัญญา  สายทอง  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษษ รก.ผอ.กองการศึกษาฯ คณะท างาน 
7. นายฉัตร์ชัย  บุญรินทร์  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล           คณะท างาน/เลขานุการ 

  ให้คณะท างานจัดท าร่างแผนอัตราก าลังที่ต้องการปรับปรุงใหม่โดยพิจารณาถึงความส าคัญกับ
ความเหมาะสม  พิจารณาเหตุผลด้านปริมาณงานกับคุณภาพของงาน  และก าหนดอัตราก าลังขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโดยให้ค านึงถึงภารกิจอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ  ความยาก  คุณภาพของงาน  และปริมาณงานของส่วนราชการต่างๆ  ในองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  โดยก าหนดเป็นแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลในระยะ ๓ ปี และให้ถือตามคู่มือการ
จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕66) ขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงามอย่างเคร่งครัด  แล้ว
น าเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ (ก.อบต.จังหวัด)
ให้ความเห็นชอบต่อไป 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่  14  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 

 
 
 

(นายอินศร  บุญสาง) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม 

 
 
 



 
รายงานการประชุมคณะจัดท าแผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖4-๒๕๖6) 

ครั้งที่  ๑ / ๒๕๖3 
วันที่  14  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 

ณ   ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม 
********************** 

ผู้มาประชุม 
ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายอินศร   บุญสาง นายก อบต.ศรีโนนงาม อินศร   บุญสาง ประธานกรรมการ 
๒ นายปรัชญา  ปาณาตี ปลัด อบต. ปรัชญา  ปาณาตี กรรมการ 
3 นายปรัชญา  ปาณาตี ปลัด อบต.รักษาราชการแทน ผอ.

กองช่างฯ 
ปรัชญา  ปาณาตี กรรมการ 

4 นายปภังกร  มีศิลป์ นักวิชาการเกษตร รักษาราชการ
แทนหัวหน้าส านักปลัดฯ 

ปภังกร  มีศิลป์ กรรมการ 

5 นางบุญเลี้ยง  ชัยเขต นักวิชาการเงินและบัญชี รักษา
ราชการแทนผู้อ านวยการกองคลัง 

บุญเลี้ยง  ชัยเขต กรรมการ 

6 นางจรัญญา  สายทอง นักวิชาการศึกษา รักษาราชการ
แทนผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 

จรัญญา  สายทอง กรรมการ 

7 นายฉัตร์ชัย  บุญรินทร์ นักทรัพยากรบุคคล ฉัตร์ชัย  บุญรินทร์ กรรมการ/เลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม   
 -ไม่มี- 
 เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  

 นายอินศร  บุญสาง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  เป็นประธานในการประชุมการจัดท าแผน
อัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล ๓ ปี (พ.ศ.  ๒๕64-๒๕๖6) เมื่อประธานกล่าวเปิดประชุมแล้วได้ด าเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม ที่  ๖4/๒๕๖3  ลงวันที่  14  เดือน 

สิงหาคม  ๒๕๖3  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล 
๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6)  ได้แต่งตั้งทุกท่านเป็นคณะท างาน 
เพ่ือจัดท าแผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล ๓ ปี ทุกท่านคงได้รับทราบค าสั่งเรียบร้อย
แล้ว 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/๒๕๖2 เมื่อวันที่  6  พฤศจิกายน๒๕๖2 

มติที่ประชุม  -รับรอง- 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง การจัดท าแผนกรอบอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล  ๓ ปี (ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖4-๒๕๖6)  ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงามแจ้งให้ทราบไปแล้ว
นั้น  แจ้งให้ทุกส่วนราชการได้ไปวิเคราะห์ความต้องการก าลังคน   
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เพ่ือรองรับภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ  ลักษณะงานหรือปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น  
เพ่ือวางแผนการใช้ก าลังคนให้เหมาะสมกับความรู้  ความสามารถและต าแหน่ง   

เพ่ือให้มีการใช้ก าลังคนเกิดประโยชน์สูงสุด  ดังนั้น  จึงขอให้แต่ละส่วนราชการได้เสนอ
กรอบอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลว่าแต่ละส่วนราชการต้องการก าหนดต าแหน่งเพ่ิม
ใหม่อีกหรือไม่  ถ้าเพ่ิมใหม่ให้ก าหนดว่าเป็นต าแหน่งใด  สายงานใด  ระดับใด  และมี
จ านวนเท่าใด  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามความจ าเป็น ความเหมาะสมกับภารกิจ อ านาจหน้าที่
ความรับผิดชอบลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ  ความยากและคุณภาพของงานปริมาณงานใน
ส่วนราชการนั้น  และให้ค านึงถือสถานะทางการคลัง ขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วย  
ขอเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบ 

นายปรัชญา  ปาณาตี เรียนท่านนายก อบต. และคณะท างาน  ทุกท่าน  ตามที่ อบต.ศรีโนนงามได ้         
(ปลัด อบต.)  ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล ๓ ปี  ประจ าปีงบประมาณ                                                 

(พ.ศ. ๒๕๖4-๒๕๖6)   เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนน
งาม มีบุคลากรเพียงพอต่อภารกิจหน้าที่  ความรับผิดชอบ  การบริการประชาชนและการ
ปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการ  เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องและสัมฤทธิ์ผล เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กรและเพ่ือรองรับการปรับปรุง การโอน ย้าย
เปลี่ยนสายงานของพนักงานส่วนต าบลศรีโนนงาม เห็นควรจัดท าแผนอัตราก าลังพนักงาน
ส่วนต าบล ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖4-๒๕๖6) ขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  ตาม
ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการก าหนด ระดับต าแหน่งในองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประเภทสามัญ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

นายปภังกร  มีศิลป์ เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและคณะท างานทุกท่าน ส าหรับ 
(นักวิชาการเกษตร รก.หน.  ส านักงานปลัดไม่มีความต้องการอัตราก าลังเพ่ิมเนื่องจากมีปริมาณงานที่เหมาะสม 
สป.)  กับต าแหน่งแล้วและไม่มียุบเลิกต าแหน่งเพราะมีบุคลากรเพียงพอกับภารกิจและปริมาณ

งานแล้ว 
ส านักงานปลัด  อบต. 
ต าแหน่งที่ก าหนดเพิ่มใหม่ 
- ไม่มี- 

                               ต าแหน่งที่ยุบเลิก 
- ไม่มี- 
กองคลัง 

นางบุญเลี้ยง  ชัยเขต  เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและคณะท างานทุกท่าน ส าหรับกองคลังฯ 
(นักวิชาการเงินและบัญชี) –  ไมม่ีความต้องการอัตราก าลังเพ่ิมเนื่องจากมีปริมาณเหมาะสมกับต าแหน่ง 
ราชการแทน ผอ.กองคลัง)    และไมยุ่บเลิกต าแหน่งบางต าแหน่งเพราะมีบุคลากรเพียงพอกับภารกิจและปริมาณ 

งานอยู่แล้ว 
ต าแหน่งที่ก าหนดเพิ่มใหม่ 
- ไม่มี- 
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 ต าแหน่งที่ยุบเลิก 
- ไม่มี- 

 
นายปรัชญา  ปาณาตี     เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและคณะท างานทุกท่าน  ส าหรับกองช่าง 
(ปลัด อบต.รก.ผอ.กองช่าง) ไมม่ีความต้องการอัตราก าลังเพ่ิม เนื่องจากมีปริมาณงาน ภารกิจความรับผิดชอบ

เหมาะสมเพียงพอกับปริมาณงานแล้ว 
กองช่าง 
ต าแหน่งที่ก าหนดเพิ่มใหม่ 
- ไมมี่ - 

                               ต าแหน่งที่ยุบเลิก 
- ไม่มี- 
 

นางจรัญญา  สายทอง เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับกองการศึกษา  ศาสนาและ 
(นักวิชาการศึกษา รก.ผอ.    วัฒนธรรมไมม่ีความต้องการอัตราก าลังเพ่ิมเนื่องจากมีปริมาณงาน ภารกิจและ 
กองการศึกษาฯ)                หน้าที่ความรับผิดชอบเหมาะสมกับปริมาณงาน     

 ต าแหน่งที่ก าหนดเพิ่มใหม่ 
- ไม่มี- 

 
                               ต าแหน่งที่ยุบเลิก 

- ไม่มี- 

 
(นายอินศร  บุญสาง)      
ประธานฯ สรุปโดยรวม  อบต.ศรีโนนงามไม่มีความต้องการอัตราก าลังเพ่ิมแต่อย่างใด สัดส่วน

ค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 ณ วันที่ 31 
สิงหาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 29.15 

(นายอินศร  บุญสาง) 
ประธานฯ เมื่อที่ประชุมได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นแล้ว ไดส้รุปกรอบอัตราก าลังพนักงานส่วน

ต าบลและสัดส่วนค่าใช้จ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงขอสรุปแผนอัตราก าลังพนักงานส่วน
ต าบลที่ต้องการเพ่ิมอีกครั้ง   

 ส านักงานปลัดฯ  ไม่มีความต้องการเพ่ิมอัตราก าลังเพ่ิมเติม มีท่านใดจะซักถามหรือสงสัย
ในประเด็นใดหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบร่างแผนอัตราก าลังพนักงาน
ส่วนต าบล ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ (พ.ศ.๒๕64-๒๕๖6) ตามท่ีเจ้าหน้าที่เสนอหรือไม่ 
 ต าแหน่งที่ก าหนดเพิ่มใหม่ 
- ไม่มี- 
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                               ต าแหน่งที่ยุบเลิก 
- ไม่มี- 

ที่ประชุม - รับทราบ – 
 กองคลัง   ไม่มีความต้องการเพ่ิมอัตราก าลังเพ่ิม มีท่านใดจะซักถามหรือสงสัยในประเด็น

ใดหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบร่างแผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล  ๓  
ปี  (พ.ศ.๒๕64-๒๕๖6) หรือไม่ 

 
 ต าแหน่งที่ก าหนดเพิ่มใหม่ 
- ไม่มี- 

 
                               ต าแหน่งที่ยุบเลิก 

- ไม่มี- 
ที่ประชุม  - รับทราบ – 
 กองช่าง  ไม่มีความต้องการอัตราก าลังเพ่ิมเนื่องจากปริมาณงานมีเพ่ิมมากข้ึน มีท่านใด

จะซักถามหรือสงสัยในประเด็นใดหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบร่างแผน
อัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล  ๓  ปี  (พ.ศ.๒๕64-๒๕๖6) หรือไม่  
 ต าแหน่งที่ก าหนดเพิ่มใหม่ 
- ไม่มี - 

 
                               ต าแหน่งที่ยุบเลิก 

- ไม่มี- 
ที่ประชุม - รับทราบ – 
 
 กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมฯ  ไม่มีความต้องการอัตราก าลังเพ่ิม 

มีท่านใดจะซักถามหรือสงสัยในประเด็นใดหรือไม่เม่ือไม่มีจึงขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบ
ร่างแผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล  ๓  ปี  (พ.ศ.๒๕๖4-๒๕๖6) หรือไม่ 
ต าแหน่งที่ก าหนดเพิ่มใหม่ 
- ไม่มี- 

 
                               ต าแหน่งที่ยุบเลิก 

- ไม่มี- 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นชอบร่างแผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล 
 (พ.ศ.๒๕๖4-๒๕๖6)  ตามท่ีเสนอ 
 
     
 
 
 
 



-5- 
 
 
(นายอินศร  บุญสาง) 
ประธานฯ  เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบร่างแผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล 

๓  ปี ประจ าปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖4-๒๕๖6)  แลว้จะได้เข้าเล่มเพ่ือเสนอ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ  (ก.อบต.จังหวัด)  เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบและประกาศบังคับใช้แผนอตัราก าลังและด าเนินการตามระเบียบทาง
ราชการต่อไป ผมขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าประชุมในครั้งนี้และผมขอปิดการประชุมครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
 -ไม่มี- 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๕๐   น. 
 
   (ลงชื่อ)        ฉัตร์ชัย  บุญรินทร์       ผู้จดรายงานการประชุม 
                (นายฉัตร์ชัย  บุญรินทร์ ) 
                   คณะท างานเลขานุการ 
 
   (ลงชื่อ)        อินศร  บุญสาง     ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                 (นายอินศร   บุญสาง) 
           ประธานคณะท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


