
    บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  งานการเจ้าหน้าที่  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี   โทร.๐-๔๒๐๗-๘๔๔๔ 

ที ่ ลย  ๗๕๑๐๑/ -    วันที่  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 

เรื่อง    ขอความเห็นชอบออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓  ปี  (ประจ าปี 
          งบประมาณ  ๒๕๖๑-๒๕๖๓) 

เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

                     เรื่องเดิม 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  ได้ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง  ๓  ปี  (รอบปีงบประมาณ  
๒๕๕๘-๒๕๖๐)  และจะสิ้นสุดลงในวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๐  โดยจะต้องมีการจัดท าแผนอัตราก าลัง  ๓  ป ี 
(รอบปีงบประมาณ  ๒๕๖๑-๒๕๖๓)  ขึ้นใหม่นั้น 

  ข้อเท็จจริง 
  ๑. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเลย  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน)  ข้อ  ๑๖  “ให้คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังจัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล  
โดยให้ค านึงถึงภารกิจ  อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  กฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ  ความ
ยากและคุณภาพของงาน  และปริมาณงานของส่วนราชการต่างๆ  ในองค์การบริหารส่วนต าบล  ตลอดทั้งภาระ
ค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล  และการจัดสรรเงินงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  โดยก าหนดเป็นแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลในระยะเวลา  ๓  ปี” 
  ๒. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเลย  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง  ลงวันที่  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๔๗  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน)  ข้อ  ๑๒  “การก าหนดจ านวนและต าแหน่ง
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลในส่วนราชการต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลจัดท าเป็นแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่ง  และการใช้
ต าแหน่งพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล  แล้วเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด  (ก.อบต.
จังหวัด)  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยให้จัดท าและก าหนดรวมไว้ในแผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล” 
  ข้อ  ๑๓  “การจัดท าแผนอัตราก าลังพนักงานจ้างให้ค านึงถึงภารกิจอ านาจหน้าที่  ความ
รับผิดชอบ  ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ  ความยากและคุณภาพของงานและปริมาณงานตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายของ
องค์การบริหารส่วนต าบลที่ต้องจ่ายในด้านบุคคล...” 
  ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
                     ๑. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเลย  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน)  ข้อ  ๑๖ 



-๒- 
 

   ๒. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเลย  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๔๗  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน)  ข้อ  ๑๒  ข้อ  ๑๓ 

                   ข้อเสนอแนะ 
           เพ่ือให้การปรับปรุงแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี  (ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑-๒๕๖๓) เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  เห็นควรด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี  เพ่ือจัดท าร่างแผน
อัตราก าลัง  ๓  ปี  (ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑-๒๕๖๓)  เพ่ือเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเลย  
(ก.อบต.จังหวัดเลย)  พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

        (ลงชื่อ) 
                 (นางสาววนิดา  ลาแสง ) 
                 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

 
ความเห็นของหัวหน้าส านักปลัด......................................................................................................................... 
........................................................................................... ...................................................................................  
                                                             (ลงชื่อ) 
               (นางสาวจีระพร  แสนใจ) 
                   หัวหน้าส านักปลัด 
 
 
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล...................................................................................... .................. 
........................................................................................... ...................................................................................  

                                                             ส.ต.อ. 
               ( สุขสันต์ สุขใจ ) 
              ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
 
 
ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล........................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  

                                                              (ลงชื่อ) 
                (นายสงคราม  ศรีบุตรตา) 
                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
 



    บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  งานการเจ้าหน้าที่  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี   โทร.๐-๔๒๐๗-๘๔๔๔ 

ที่  ลย  ๗๕๑๐๑/ -    วันที่  ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 

เรื่อง    ขอเชิญร่วมประชุมคณะคณะกรรมการการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓  ปี  (ประจ าปีงบประมาณ   
          ๒๕๖๑-๒๕๖๓) 

เรียน    คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี   

  ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  ที่  ๒๓๓/๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน
อัตราก าลัง  ๓  ปี  (ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓)  ลงวันที่  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  ซึ่งท่านได้รับ
แต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ  ในการจัดท าแผนอัตราก าลัง  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  ดังนั้น เพ่ือเป็น
การเตรียมการ  วางแผน  การก าหนดอัตราก าลัง  ยุบเลิกต าแหน่ง  ของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาดี  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอเชญิคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังเข้าร่วมประชุม  
วิเคราะห์  วางแผน  การจัดท าแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี  (ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓)  ในวันที่  
๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  และขอให้
คณะกรรมการเตรียมเอกสาร  สถิติปริมาณของส่วนราชการและรายละเอียดเกี่ยวกับจ านวนบุคลากรในสังกัด  ให้
ฝ่ายเลขานุการก่อนวันประชุมด้วย  

                    จึงแจ้งมาเพ่ือเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว    

       

                                                            (ลงชื่อ) 
                 (นายสงคราม  ศรีบุตรตา) 

                                                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  งานการเจ้าหน้าที่  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี   โทร.๐-๔๒๐๗-๘๔๔๔ 

ที่  ลย  ๗๕๑๐๑/ -    วันที่  ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 

เรื่อง    ขอส่งปริมาณงานเพ่ือจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓  ปี   

เรียน    ประธานคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี  (ผ่านฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ)  

  ตามหนังสือคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓  ปี  ลงวันที่  ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  เรื่อง 
ขอเชิญร่วมประชุมคณะคณะกรรมการการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓  ปี  (ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑-๒๕๖๓) 
โดยประธานคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี  ให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  
จัดส่งปริมาณงานและจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน  ให้ฝ่ายเลขานุการเพ่ือใช้ประกอบในการประชุมคณะกรรมการ
จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓  ปี  (ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑-๒๕๖๓)  นั้น 

                     ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  จึงขอส่งปริมาณ
งานและจ านวนบุคลากร  ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้   

                     จึงแจ้งมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป    

       

                                                            (ลงชื่อ) 
                 (นางสาวจีระพร  แสนใจ) 

                                                                         หัวหน้าส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  งานการเจ้าหน้าที่  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี   โทร.๐-๔๒๐๗-๘๔๔๔ 

ที่  ลย  ๗๕๑๐๑/ -    วันที่  ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 

เรื่อง    ขอส่งปริมาณงานเพ่ือจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓  ปี   

เรียน    ประธานคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี  (ผ่านฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ)  

  ตามหนังสือคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓  ปี  ลงวันที่  ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  เรื่อง 
ขอเชิญร่วมประชุมคณะคณะกรรมการการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓  ปี  (ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑-๒๕๖๓) 
โดยประธานคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี  ให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  
จัดส่งปริมาณงานและจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน  ให้ฝ่ายเลขานุการเพ่ือใช้ประกอบในการประชุมคณะกรรมการ
จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓  ปี  (ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑-๒๕๖๓)  นั้น 

                     กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  จึงขอส่งปริมาณงานและ
จ านวนบุคลากร  ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้   

                     จึงแจ้งมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป    

       

                                                            (ลงชื่อ) 
                 (นางสาวสมัชญา  บุญสายยัง) 

                                                                          ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  งานการเจ้าหน้าที่  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี   โทร.๐-๔๒๐๗-๘๔๔๔ 

ที่  ลย  ๗๕๑๐๑/ -    วันที่  ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 

เรื่อง    ขอส่งปริมาณงานเพ่ือจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓  ปี   

เรียน    ประธานคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี  (ผ่านฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ)  

  ตามหนังสือคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓  ปี  ลงวันที่  ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  เรื่อง 
ขอเชิญร่วมประชุมคณะคณะกรรมการการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓  ปี  (ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑-๒๕๖๓) 
โดยประธานคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี  ให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  
จัดส่งปริมาณงานและจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน  ให้ฝ่ายเลขานุการเพ่ือใช้ประกอบในการประชุมคณะกรรมการ
จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓  ปี  (ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑-๒๕๖๓)  นั้น 

                     กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  จึงขอส่งปริมาณงานและ
จ านวนบุคลากร  ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้   

                     จึงแจ้งมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป    

       

                                                            (ลงชื่อ) 
                 (นายสุวิทย์  เชือ้บุญมี) 

                                                                      นายช่างโยธาอาวุโส 
                                                           รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


