
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต ำบลปะโด                                                     . 
ที ่ปน 76601/-         วันที ่ 1  มีนำคม  ๒564                                                   . 
เรื่อง  กำรปรับปรุงโครงสร้ำงส่วนรำชกำรตำมร่ำงแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี (ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕64 – ๒๕66)            

ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2564 
 

เรียน  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปะโด 

         1. เรื่องเดิม 
       ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปะโด ได้ประกำศใช้แผนอัตรำก ำลัง 3 ปี (ส ำหรับปีงบประมำณ    
๒๕64 – ๒๕66) ลงวันที่ 1 ตุลำคม 2563 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันประกำศใช้ไปแล้ว นั้น  ด้วยจังหวัดปัตตำนี ได้มี
ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดปัตตำนี  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำน
บุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. 2563 ให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำหนดโครงสร้ำง
กำรแบ่งส่วนรำชกำร รวมถึงก ำหนดกอง ส ำนัก หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืน ให้ถือว่ำเป็นส่วนรำชกำรที่
จ ำเป็นในกำรบริหำรรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบภำยในกรอบ
ที่ก ำหนด นั้น   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปะโด จึงต้องมีกำรปรับปรุงโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรใหม่ รวมถึง
ก ำหนดกอง ส ำนัก หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืน ให้ถือว่ำเป็นส่วนรำชกำรที่จ ำเป็นในกำรบริหำรรำชกำรของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลใหม่ ตำมร่ำงแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี (ส ำหรับปีงบประมำณ ๒๕64 – ๒๕66) ฉบับ
ปรับปรุง ครั้งที่ 1/2564 ขึ้น เพ่ือเป็นแนวทำงส ำหรับด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้  
 

          2. ข้อระเบียบ 
       อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖ แห่งประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัด
ปัตตำนี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ลงวันที่          
24 ตุลำคม  ๒๕๔๕ (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) และประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดปัตตำนี เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. 2563 
ให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำหนดโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร รวมถึงก ำหนดกอง ส ำนัก หรือส่วนรำชกำรที่
เรียกชื่ออย่ำงอ่ืน ให้ถือว่ำเป็นส่วนรำชกำรที่จ ำเป็นในกำรบริหำรรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และ
ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบภำยในกรอบที่ก ำหนด  โดยให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจัดท ำกรอบ
อัตรำก ำลังพนักงำนส่วนต ำบล 3 ปี หรือมีกำรปรับปรุงโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร รวมถึงก ำหนดกอง ส ำนัก 
หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืน อัตรำก ำลังโดยให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลและงบประมำณ ทั้งนี้ตำมแนวทำงกำรจัดกรอบอัตรำก ำลังพนักงำนก ำหนดในหมวด ๓  
      กรอบอัตรำก ำลั งพนักงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมวรรคหนึ่ ง  จะต้องเสนอต่อ
คณะกรรมกำรพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเพ่ือให้ควำมเห็นชอบ 
          3. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ 
        ๑. เห็นควรแต่งตั้ งคณะท ำงำน/คณะกรรมกำรปรับปรุงโครงสร้ำงร่ำงแผนอัตรำก ำลั งฯ 
ประกอบด้วย 

๑.1 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต ำบลปะโด      เป็น ประธำนกรรมกำร 
1.๒ ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต ำบลปะโด       เป็น กรรมกำร 
1.3 ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง         เป็น กรรมกำร 
1.4 ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง                       เป็น กรรมกำร 
1.5 ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ                    เป็น กรรมกำร 

     1.6 หัวหน้ำส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล           เป็น เลขำนุกำร 
                      1.7 นักทรัพยำกรบุคคล                                  เป็น ผู้ช่วยเลขำนุกำร       

   /๒. เห็นควรประชุม…… 
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                ๒. เห็นควรประชุมคณะท ำงำน/คณะกรรมกำรปรับปรุงโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรตำมร่ำงแผน
อัตรำก ำลังฯ รวมถึงก ำหนดกอง ส ำนัก หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืน ให้ถือว่ำเป็นส่วนรำชกำรที่จ ำเป็นใน
กำรบริหำรรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบภำยในกรอบที่ก ำหนด 
นั้น  เพ่ือก ำหนดต ำแหน่งให้สอดคล้องกับปริมำณงำนและภำรกิจรวมถึงควบคุมภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำน
บุคคลไม่ให้เกินร้อยละ ๔๐ ของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว้ 
 

      ๓. น ำเสนอคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดปัตตำนี เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบร่ำงแผนฯ
ต่อไป 

      จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุมัติ  หำกเห็นชอบโปรดลงนำมในเอกสำรที่แนบมำพร้อมนี้ 

 

 

. 
                                                             (นำงคอดีเยำะ  บือรำเฮง) 

                                                       นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
 
ควำมเห็นหัวหน้ำส ำนักปลัด 
 

……………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………. 
 

 
               ( นำงสำวนุรฮำยำตี  กำเรำะ ) 

                                                           หัวหน้ำส ำนักปลัดฯ 
 
ควำมเห็นปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 

……………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………. 
 

 

                   ( นำยสุรพงศ์  จันทรัตน์ ) 
                                                  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปะโด 
 
ค ำสั่งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 

……………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………. 
 
 

                      ( นำยฮำเซ็น  วำหะ ) 
                                                   นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปะโด 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลต าบละะโด 
ที่   84 / ๒๕64 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการะรับะรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ รวมถึงก าหนดกอง ส านัก  
หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตามร่างแผนอัตราก าลัง 3 ะี (พ.ศ.๒๕64 – ๒๕66) 

ฉบับะรับะรุง  ครั้งที่ 1/2564 

************************************* 

 ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปะโด ได้ประกำศใช้แผนอัตรำก ำลัง 3 ปี (ส ำหรับปีงบประมำณ ๒๕64 – 
๒๕66) ลงวันที่ 1 ตุลำคม 2563 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันประกำศใช้ไปแล้ว นั้น  ด้วยจังหวัดปัตตำนี ได้มีประกำศ
คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดปัตตำนี  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. 2563 ให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำหนดโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วน
รำชกำร รวมถึงก ำหนดกอง ส ำนัก หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืน ให้ถือว่ำเป็นส่วนรำชกำรที่จ ำเป็นในกำร
บริหำรรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบภำยในกรอบที่ก ำหนด นั้น   
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปะโด จึงต้องมีกำรปรับปรุงโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรใหม่ รวมถึงก ำหนดกอง ส ำนัก 
หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืน ให้ถือว่ำเป็นส่วนรำชกำรที่จ ำเป็นในกำรบริหำรรำชกำรขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลใหม่ ตำมร่ำงแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี (ส ำหรับปีงบประมำณ ๒๕64 – ๒๕66) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 
1/2564 ขึ้น เพ่ือเป็นแนวทำงส ำหรับด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
 

                   อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖ แห่งประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล
จังหวัดปัตตำนี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ลงวันที่ 
24 ตุลำคม  ๒๕๔๕  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต ำบลปะโด  จึงแต่งตั้งคณะท ำงำน/คณะกรรมกำรปรับปรุง
โครงสร้ำงกำรจัดท ำร่ำงแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕64 – ๒๕66) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2564 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต ำบลปะโด ซ่ึงประกอบด้วย 

๑.1 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต ำบลปะโด      เป็น ประธำนกรรมกำร 
1.๒ ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต ำบลปะโด       เป็น กรรมกำร 
1.3 ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง         เป็น กรรมกำร 
1.4 ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง                       เป็น กรรมกำร 
1.5 ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ                    เป็น กรรมกำร 

     1.6 หัวหน้ำส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล           เป็น เลขำนุกำร 
                      1.7 นักทรัพยำกรบุคคล                                  เป็น ผู้ช่วยเลขำนุกำร  
                       ให้คณะกรรมกำรจัดท ำร่ำงแผนอัตรำก ำลังขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีหน้ำที่ ปรับปรุง
โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรใหม่ รวมถึงก ำหนดกอง ส ำนัก หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืน ให้ถือว่ำเป็น
ส่วนรำชกำรที่จ ำเป็นในกำรบริหำรรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลใหม่ ตำมร่ำงแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี 
(ส ำหรับปีงบประมำณ  ๒๕64 – ๒๕66) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2564 

        ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

                         สั่ง   ณ   วันที่  1  เดือน มีนำคม  พ.ศ. ๒๕64 
 
 
                               ( นำยฮำเซ็น  วำหะ ) 
                                    นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปะโด



 


