
    บันทึกข้อความ                      
ส่วนราชการ    ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปะโด    โทร.๐๗๓-๗๑๙๘๒๖  
ที ่ ปน  ๗๖๖๐๑ /-                                                          วันที่  ๒๔  กรกฎำคม  ๒๕๖๓ 
เรื่อง    ขอเชิญประชุม   

 
เรียน   คณะกรรมกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง ๓ ปี  (๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย   ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง  ๓  ปี (ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖) 
 

  ด้วยแผนอัตรำก ำลัง  ๓ ปี เดิม (๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) ใกล้ครบรอบระยะเวลำที่ได้จัดท ำไว้ เพ่ือให้กำร
บริหำรงำนบุคคลเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลก ำหนด  จึงต้องมีกำรจัดท ำ
แผนอัตรำก ำลัง ๓ ปี  เพ่ือน ำไปสู่กำรจัดคนลงสู่ต ำแหน่งและจัดสรรงบประมำณให้แล้วเสร็จตำมงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  ๒๕๖๔ 
 

  ดังนั้น  จึงขอเชิญคณะกรรมกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง ๓ ปี  (๒๕๖๔ – ๒๕๖๖)  เข้ำร่วมประชุมพิจำรณำ
ถึงควำมจ ำเป็นและปริมำณงำนที่ต้องจัดเพ่ิมก ำลังคนในแผนอัตรำก ำลัง ๓ ปี  ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎำคม  
๒๕๖๓   เวลำ  ๑๓.๓๐ น.  ณ  ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปะโด 
 
 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
 

 (นำงคอดีเยำะ  บือรำเฮง) 
นักทรัพยำกรบุคคล 

กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
คณะกรรมกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง ๓ ปี 

  
 
 
                                (นำยฮำเซ็น    วำหะ) 

                                            นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปะโด 
                                                                 ประธำนคณะกรรมกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง ๓ ปี  

 

-คณะกรรมการรับทราบ 
1.  ปลัด อบต.ปะโด    ......................  ........../วันที่......24 ก.ค.2563....... 
2.  หัวหน้าส านักปลัด อบต. ............................... /วันที่......24 ก.ค.2563....... 
3.  ผู้อ านวยการกองคลัง  ...... ......................... /วันที่......24 ก.ค.2563....... 
4.  ผู้อ านวยการกองช่าง  .  ............................. /วันที่......24 ก.ค.2563....... 
5.  ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ ............................... /วันที่......24 ก.ค.2563....... 

 



รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) 
วันที่  ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๓   

ณ  ห้องประชุมส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลปะโด  อ าเภอมายอ  จังหวัดปัตตานี 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ต าแหน่ง 

ที่แต่งตั้ง 
ลายมือชื่อ 

๑ นำยฮำเซ็น    วำหะ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปะโด ประธำนกรรมกำร  

๒ นำยสุรพงศ์    จันทรัตน์ ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปะโด กรรมกำร  

๓ นำงสำวแวนะ  เจะอุบง ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง กรรมกำร  

๔ ว่ำที่ร้อยเอกสุทธิพงศ์   วรรักษ์ นำยช่ำงโยธำ  รักษำรำชกำรแทน 
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 

กรรมกำร  

๕ นำงสำวนุรฮำยำตี   กำเรำะ หัวหน้ำส ำนักปลัด อบต. รักษำรำชกำรแทน 
ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ 

กรรมกำร  

๖ นำงสำวนุรฮำยำตี   กำเรำะ หัวหน้ำส ำนักปลัด อบต. กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

 

๗ นำงคอดีเยำะ   บือรำเฮง นักทรัพยำกรบุคคล กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) 
วันที่  ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 

ณ  ห้องประชุมส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลปะโด 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ต าแหน่ง 

ที่แต่งตั้ง 
ลายมือชื่อ 

๑ นำยฮำเซ็น    วำหะ นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลปะโด ประธำน
กรรมกำร 

ฮาเซ็น  วาหะ 

๒ นำยสุรพงศ์    จันทรัตน์ ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปะโด กรรมกำร สุรพงศ์  จันทรัตน์ 
๓ นำงสำวแวนะ  เจะอุบง ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง กรรมกำร แวนะ   เจะอุบง 
๔ ว่ำที่ร้อยเอกสุทธิพงศ์   วรรักษ์ นำยช่ำงโยธำ  รักษำรำชกำรแทน 

ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 
กรรมกำร สุทธิพงศ์  วรรักษ์ 

๕ นำงสำวนุรฮำยำตี   กำเรำะ หัวหน้ำส ำนักปลัด อบต. รักษำรำชกำรแทน 
ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ 

กรรมกำร นุรฮายาตี   กาเราะ 

๖ นำงสำวนุรฮำยำตี   กำเรำะ หัวหน้ำส ำนักปลัด อบต. กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

นุรฮายาตี  กาเราะ 

๗ นำงคอดีเยำะ   บือรำเฮง นักทรัพยำกรบุคคล กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

คอดีเยาะ  บือราเฮง 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธำน ฯ  เนื่องจำกแผนอัตรำก ำลังพนักงำน ๓ ปี เดิม (๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) ใกล้ครบรอบ 
   ระยะเวลำที่ได้จัดท ำไว้ ดังนั้นเพ่ือให้กำรบริหำรงำนบุคคลเป็นไปตำม หลักเกณฑ์และ
   วิธีกำรที่คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล ก ำหนดจึงต้องมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
   จัดท ำแผนอัตรำก ำลัง ๓ ปี ตำมค ำสั่งที่  ๑๘๖/๒๕๖๓  ลงวันที่ ๒๔ กรกฎำคม  ๒๕๖๓  
   เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง ๓ ปี  (๒๕๖๔ – ๒๕๖๖)  เพ่ือน ำไปสู่
   กำรจัดคนลงสู่ต ำแหน่งและจัดสรรงบประมำณให้แล้วเสร็จตำมรำยจ่ำยประจ ำปี
   งบประมำณ ๒๕๖๔   โดยนักทรัพยำกรบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบจัดท ำเอกสำรใน 
                               กำรจัดท ำแล้วเสนอ ตำมขั้นตอนต่อไป และคณะกรรมกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง    
                               ไดแ้ต่งตั้งจำกหัวหน้ำส ำนักและกอง  จึงขอให้ทุกท่ำนพิจำรณำถึงควำมจ ำเป็นและ 
                               ปรมิำณงำนที่ต้องจัดเพ่ิมก ำลังคนในกำรเสนอเพ่ือจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง  ๓  ปี   
                                ตำมหลักกำรและเหตุผล  ดังนี้              
                ๑.๑  ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล (ก.อบต.) เรื่อง มำตรฐำนทั่วไป 
   เกี่ยวกับโครงสร้ำงส่วนรำชกำรและระดับต ำแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                                พ.ศ.๒๕๕๘  ลงวันที่  ๒๘ ธันวำคม  ๒๕๕๘   
   ๑.๒ กำรก ำหนดต ำแหน่งในส่วนรำชกำรต่ำงๆ ตำมโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร 
   ตำมข้อ ๑.๑  โดยพิจำรณำว่ำ ควรก ำหนดต ำแหน่งประเภทใด  สำยงำนใด ระดับใด  
   จ ำนวนเท่ำใด (ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง)  
   จึงจะเหมำะสมกับภำรกิจ  อ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบลักษณะงำนและปริมำณงำน 
   ในส่วนรำชกำรนั้น 



-๒- 
 
   ๑.๓  กำรก ำหนดแนวทำงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง ๓ ปี เพื่อ 
   เป็นกรอบในกำรก ำหนดต ำแหน่ง และกำรใช้ต ำแหน่งข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนต ำบล   
   โดยเสนอให้คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจำรณำให้ 
   ควำมเห็นชอบ โดยก ำหนดให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผน 
   อัตรำก ำลัง  วิเครำะห์อ ำนำจหน้ำที่และภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวิเครำะห์ 
   ควำมต้องกำรก ำลังคน  วิเครำะห์กำรวำงแผนกำรใช้ก ำลังคน จัดท ำกรอบอัตรำก ำลัง  
   และก ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  ในกำรก ำหนดต ำแหน่งข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วน 
   ท้องถิ่นตำมแผนอัตรำก ำลัง ๓ ปี 

๑.๔ จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำวองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปะโด  จึงได้จัดท ำแผน
อัตรำก ำลัง ๓ ปี  ส ำหรับปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖  ขึ้น 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   เป็นกำรประชุมครั้งแรก  ไม่มีรำยงำนกำรประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องท่ีต้องพิจารณา 
ประธำน ฯ  เป็นกำรพิจำรณำจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง ๓ ปี จึงขอให้คณะกรรมกำรทุกท่ำนเสนอ 
                               ที่ประชุมเพ่ือเป็นร่ำงในกำรจัดท ำแผน ฯ ต่อไป  ซึ่งแนวทำงกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง  
                               ๓ ปี  ประจ ำปี ๒๕๖๔-๒๕๖๖  ให้น ำกรอบอัตรำก ำลังพนักงำนจ้ำงเข้ำมำรวบรวม 
                               ให้เป็นแผนอัตรำก ำลังเดียวกัน 
   

ผู้ช่วยเลขำนุกำร   กำรวิเครำะห์ ภำรกิจ อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตำมพระรำชบัญญัติ
สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   พ.ศ. ๒๕๓๗ และตำมพระรำชบัญญัติก ำหนด
แผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๒ และ
ระเบียบกฎหมำยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ  แผนพัฒนำจังหวัด แผนพัฒนำอ ำเภอ และแผนพัฒนำต ำบล นโยบำยของ
รัฐบำล และนโยบำยของผู้บริหำรท้องถิ่น   โดยก ำหนดภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลในกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง ๓ ปี  ดังนี้ 
๑. วิเครำะห์อ ำนำจหน้ำที่และก ำหนดภำรกิจตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ตำมแผน

ยุทธศำสตร์ ๒๐ ปี (๒๕๖๑-๒๕๘๐)  ตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ฉบับที่ ๑๒  ตำมนโยบำยรัฐบำล THAILAND ๔.๐  ตำมแผนพัฒนำจังหวัดปัตตำนี 
พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐  แผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปัตตำนี  และ
แผนยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

๒. วิเครำะห์ SWOT ภำรกิจ อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปะโด 
๓. วิเครำะห์ภำรกิจหลักและภำรกิจรองที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปะโดจะด ำเนินกำร 
๔. สรุปปัญหำและแนวทำงในกำรก ำหนดโครงสร้ำงส่วนรำชกำรและกรอบอัตรำก ำลัง 
๕. วิเครำะห์สถิติปริมำณงำนที่เกิดขึ้นภำยในองค์กรเพ่ือก ำหนดกรอบอัตรำก ำลัง 
๖. แนวทำงกำรก ำหนดกรอบอัตรำก ำลังขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปะโด 
๗. กำรจ ำแนกควำมต้องกำรก ำลังคนตำมประเภทสำยงำน ระดับ จ ำนวน 
๘. กำรวิเครำะห์กำรก ำหนดต ำแหน่ง 
๙. ภำระค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 



-๓- 
 

๑๐.  แผนภูมิโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรตำมแผนอัตรำก ำลัง 
๑๑.  บัญชีแสดงกำรจัดคนลงสู่ต ำแหน่งและกำรก ำหนดเลขท่ีต ำแหน่งในส่วนรำชกำร 
๑๒.  แนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น 
๑๓.  ประกำศคุณธรรม จริยธรรมของข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นและพนักงำน

จ้ำง 
จำกที่ข้อมูลข้ำงต้น  จึงอยำกให้คณะกรรมกำรทุกท่ำน  ที่ต้องกำรจะเสนอก ำหนดเพ่ิม
ต ำแหน่งตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสมช่วยกันวิเครำะห์เพ่ือก ำหนดเนื้องำน  เพ่ือ
ก ำหนดต ำแหน่งเพิ่มเติมต่อไป 

ที่ประชุม  รับทรำบ 

 

ประธำนฯ  ตำมที่ผู้ช่วยเลขำนุกำรจัดท ำแผนฯ  เสนอให้ช่วยกันวิเครำะห์เนื้องำน เพ่ือก ำหนด
ต ำแหน่งเพิ่ม  กระผมจึงขอให้คณะกรรมกำรทุกท่ำนเสนอมำได้เลยครับ  

ผู้ช่วยเลขำนุกำร ค่ะ ขอให้เสนอเป็นกรอบที่ขออนุมัติเพ่ิมเติมเป็นส ำนักและกองๆ ต่อไป 
ที่ประชุม รับทรำบ 

ผู้ช่วยเลขำนุกำร           ขอชี้แจงกรอบอัตรำก ำลัง ๓ ปี เป็นกองๆ นะค่ะ ที่มีอยู่ปัจจุบัน เพ่ือแต่ละกองจะได้
ก ำหนดต ำแหน่งเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงกรอบต ำแหน่งต่อไป  โดยขอชี้แจงของ     
ส ำนักงำนปลัดก่อนนะค่ะ 
ที ่ ต าแหน่ง อัตราตามแผนเดิม ปี 

๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
หมายเหตุ 

คนครอง ต าแหน่งว่าง 
๑ ปลัด อบต. ๑   
๒ หัวหน้ำส ำนักปลัด ๑   
๓ นักทรัพยำกรบุคคล ๑   
๔ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  ๑ ขอรับโอน 
๕ เจ้ำพนักงำนธุรกำร ๑   
๖ เจ้ำพนักงำนป้องกันฯ  ๑ ขอใช้บัญชีกรมฯ 
๗ เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข  ๑ ขอใช้บัญชีกรมฯ 
๘ ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร ๑   
๙ คนงำน ๑   

๑๐ พนักงำนขับรถยนต์ ๑   
 รวม ๗ ๓  

ผู้ช่วยเลขำนุกำร            ค่ะ ไม่ทรำบทำงหัวหน้ำส ำนักปลัด  ยังคงยืนยันต ำแหน่งเดิม/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม
กรอบหรือไม่ อย่ำงไรค่ะ 

หัวหน้ำส ำนักปลัด         ค่ะ ยังยันกรอบเดิม  ส ำหรับส ำนักงำนปลัด  ยังคงไม่เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงกรอบ
อัตรำก ำลังในแผนอัตรำก ำลัง ๓ ปี ในรอบนี้ค่ะ 

 
 
 



-๔- 
ผู้ช่วยเลขำนุกำร ค่ะ  ต่อไป กองคลังนะค่ะ   มีกรอบตำมแผนอัตรำก ำลังเดิม ดังนี้คะ 

ที ่ ต าแหน่ง อัตราตามแผนเดิม ปี 
๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

หมายเหตุ 

คนครอง ต าแหน่งว่าง 
๑ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง ๑   
๒ เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี ๑   
๓ เจ้ำพนักงำนพัสดุ ๑   
๔ เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได ้ ๑   
๕ ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี ๑   

 รวม ๕   
ผู้ช่วยเลขำนุกำร        กองคลัง  จะเพ่ิมเติม/ปรับปรุงกรอบอะไรบ้ำงหรือไม่ 
ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง      ค่ะ  กองคลัง  ก็คงไม่เพ่ิมเติมอะไรในกรอบอัตรำก ำลัง ๓ ปี ในรอบนี้เช่นเดียวกันค่ะ 
 
ผู้ช่วยเลขำนุกำร        ต่อไป กองช่ำง  มีกรอบตำมแผนอัตรำก ำลังเดิม ดังนี้ค่ะ 

ที ่ ต าแหน่ง อัตราตามแผนเดิม ปี 
๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

หมายเหตุ 

คนครอง ต าแหน่งว่าง 
๑ ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  ๑ ขอใช้บัญชีกรม 
๒ นำยช่ำงโยธำ ๑   
๓ ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ ๑   
๔ คนงำน ๑   
๕ คนงำน ๑   

 รวม ๔ ๑  
                            ไม่ทรำบว่ำกองช่ำงจะเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติมกรอบอะไรในแผนฯ อีกหรือไม่ 
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง      ครับ  ส ำหรับกองช่ำง  ก็ยังคงไม่เพ่ิมเติมกรอบใดๆ ในแผนอัตรำก ำลังเหมือนกันครับผม 

 

ผู้ช่วยเลขำนุกำร        ต่อไป กองกำรศึกษำฯ  มีกรอบตำมแผนอัตรำก ำลังเดิม ดังนี้ค่ะ 
ที ่ ต าแหน่ง อัตราตามแผนเดิม ปี 

๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
หมายเหตุ 

คนครอง ต าแหน่งว่าง 
๑ ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ  ๑ ขอใช้บัญชีกรม 
๒ นักวิชำกำรศึกษำ ๑   
๓ นักพัฒนำชุมชน ๑   
๔ ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร ๑   
๕ คนงำน ๑   
๖ ครูและผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ๘   

 รวม ๑๒ ๑  



-๕- 
 
ผู้ช่วยเลขำนุกำร  ส ำหรับกองกำรศึกษำฯ  มีกรอบอะไรจะเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงอะไรหรือไม่ค่ะ 
ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ    ค่ะ   ส ำหรับกองกำรศึกษำฯ  ก็คิดว่ำยังไม่อะไรเพ่ิมเติม กรอบในแผนอัตรำก ำลัง 

เช่นเดียวกันค่ะ 
ผู้ช่วยเลขำนุกำร ค่ะ  สรุปรอบกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง ๓ ปี (ปีงบประมำณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖) ยัง

ไม่มีส่วนรำชกำรใดท่ีมีควำมจ ำเป็นจะต้องเพ่ิมเติมในแผนอัตรำก ำลัง  ๓ ปี นะค่ะ 
                                       ค่ะ  ต่อไปขอเชิญ ประธำนฯ กล่ำวสรุปผลต่อไปค่ะ 
 

ประธำน ฯ       สรุปตำมที่คณะกรรมกำรจัดท ำแผนฯ ได้เสนอกรอบอัตรำก ำลังแต่ละกองและได้
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย ไม่เกินอัตรำร้อยละ ๔๐  ดังนั้นจึงขอมติที่ประชุมเห็นชอบกับกำร
จัดท ำแผนอัตรำก ำลังครั้งนี้ด้วยครับ 

ที่ประชุม  มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์กับกำรจัดท ำแผนครั้งนี้  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์   
                               ด้วยคะแนนเสียง  
                               เหน็ด้วย  ๖  เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 

ระเบียบวำระท่ี ๔    เรื่องอ่ืน ๆ 
   - ไม่มี 
ปิดประชุม  ๑๕.๓๐  น. 
 
 
                                            (ลงชื่อ)……………………........…….………….ผู้จดบันทึกกำรประชุม 

     (นำงคอดีเยำะ   บือรำเฮง) 
     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง ๓ ปี 

 
 
                                             (ลงชื่อ)…………….........……………………….ผู้ตรวจบันทึกกำรประชุม 

          (นำยฮำเซ็น    วำหะ) 
        ประธำนคณะกรรมกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง ๓ ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


