
    บันทึกข้อความ                      
ส่วนราชการ    ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปะโด    โทร.๐๗๓-๗๑๙๘๒๖  
ที ่ ปน  ๗๖๖๐๑ /-                                                          วันที่  ๒  มีนำคม  ๒๕๖๔ 
เรื่อง    ขอเชิญประชุม   

 
เรียน   คณะกรรมกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง ๓ ปี  (๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 

 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  ๑. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง  ๓  ปี (ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖) 
                   ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ 

 

   ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลปะโด ได้ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี (ส าหรับปีงบประมาณ    
๒๕64 – ๒๕66) ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันประกาศใช้ไปแล้ว นั้น  ด้วยจังหวัดปัตตานี ได้มี
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปัตตานี  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. 2563 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดโครงสร้าง
การแบ่งส่วนราชการ รวมถึงก าหนดกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ให้ถือว่าเป็นส่วนราชการที่
จ าเป็นในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล และก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกรอบ
ที่ก าหนด นั้น   องค์การบริหารส่วนต าบลปะโด จึงต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ รวมถึง
ก าหนดกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ให้ถือว่าเป็นส่วนราชการที่จ าเป็นในการบริหารราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลใหม่ ตามร่างแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ส าหรับปีงบประมาณ ๒๕64 – ๒๕66) ฉบับ
ปรับปรุง ครั้งที่ 1/2564 ขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 

           ดังนั้น  จึงขอเชิญคณะกรรมกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง ๓ ปี  (๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) ฉบับปรับปรุง  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เข้ำร่วมประชุมพิจำรณำการก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ รวมถึงก าหนดกอง ส านัก 
หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ให้ถือว่าเป็นส่วนราชการที่จ าเป็นในการบริหารราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล และก าหนดอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบภายในกรอบที่ก าหนด ในแผนอัตรำก ำลั ง ๓  ปี                  
ในวันพฤหัสบดีที ่๔ มีนำคม ๒๕๖๔   เวลำ  ๑๓.๓๐ น.  ณ  ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปะโด 
 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
 

 (นำงคอดีเยำะ  บือรำเฮง) 
นักทรัพยำกรบุคคล 

กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
คณะกรรมกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง ๓ ปี  

-ทรำบ 
 
                     2๒/มี.ค./๖๔         (นำยฮำเซ็น    วำหะ) 
       นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
                                                                 ประธำนคณะกรรมกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง ๓ ปี  

 



รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) 
ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1/2564 

วันพฤหัสบดีที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๔   
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) 

ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1/2564 
วันพฤหัสบดีที ่๔  มีนาคม  ๒๕๖๔   

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  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลปะโด ได้ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี (ส าหรับ

ปีงบประมาณ    ๒๕64 – ๒๕66) ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ซึ่งมีผลตั้งแต่วัน
ประกาศใช้ไปแล้ว นั้น  ด้วยจังหวัดปัตตานี ได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดปัตตานี  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. 2563 ให้องค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ รวมถึงก าหนดกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืน ให้ถือว่าเป็นส่วนราชการที่จ าเป็นในการบริหารราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล และก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกรอบที่ก าหนด ตาม
หนังสือส านักงานจังหวัดปัตตานี ด่วนที่สุด ที่ ปน 0023.2/ว 2810  ลงวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2564  เรื่อง  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล นั้น  โดยให้นักทรัพยำกรบุคคลชี้แจงรำยละเอียดแล้วกัน
นะครับ 

 นักทรัพยำกรบุคคล         ตำมหนังสือสั่งกำรนั้น  อบต.จะต้องก ำหนดโครงสร้ำงส่วนรำชกำรหลัก   
                                      จ ำนวน ๘ ส่วนรำชกำรหลกั  คือ  ๑. ส ำนักปลัด อบต.  ๒. ส ำนัก/กองคลัง 
                                      ๓. ส ำนัก/กองช่ำง  ๔. ส ำนัก/กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม   
                                      ๕. ส ำนัก/กองยุทธศำสตร์และงบประมำณ  
                                      ๖. ส ำนัก/กองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม  ๗. ส ำนัก/กองกำรเจ้ำหน้ำที่ 
                                      ๘.  หน่วยตรวจสอบภำยใน  ซึ่งปัจจุบันเรำมี ๔ ส่วนรำชกำรหลัก คือข้อ ๑,๒,๓ และ ๖ 



 

-2- 
 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   เป็นกำรประชุมครั้งแรก  ไม่มีรำยงำนกำรประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องท่ีต้องพิจารณา 
ประธำน ฯ เพ่ือเป็นตำมหนังสือสั่งกำร กำรก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ รวมถึงก าหนด

กอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ให้ถือว่าเป็นส่วนราชการที่จ าเป็นใน
การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล และก าหนดอ านาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบภายในกรอบที่ก าหนด ตามหนังสือส านักงานจังหวัดปัตตานี ด่วนที่สุด ที่ 
ปน 0023.2/ว 2810    ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564  เรื่อง  ประกาศหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล นั้น   ผมคิด
ว่ำน่ำจะให้นักทรัพยำกรบุคคลในฐำนะผู้ช่วยเลขำนุกำรด ำเนินกำรส่วนที่จ ำเป็นไปก่อน  
โดยปรับโครงสร้ำงรำชกำรตำมแผนอัตรำก ำลังเดิม  แล้วเพ่ิมเติมในส่วนที่จ ำเป็น คือ 
หน่วยตรวจสอบภำยใน ตำมหนังสือสั่งกำรข้ำงต้น ให้เรียบร้อยก่อน แล้วถ้ำ อบต.เรำมี
ควำมพร้อมที่จะก ำหนดโครงสร้ำงส่วนรำชกำรที่จ ำเป็นต้องมีเพ่ิมเติมส่วนที่จ ำเป็น
อย่ำงไร ค่อยด ำเนินกำรภำยหลังแล้วกัน นะครับ  ไม่ทรำบที่ประชุมคิดเห็นอย่ำงไร 

 

ที่ประชุม  มีมติเห็นด้วยกับกำรด ำเนินกำรปรับโครงสร้ำงแผนอัตรำก ำลังครั้งนี ้ 
ประธำน ฯ                  ไม่ทรำบว่ำนักทรัพยำกรบุคคลในฐำนะผู้ช่วยเลขำนุกำรมีควำมคิดเห็นอย่ำงไรบ้ำง 
นักทรัพยำกรบุคคล        ค่ะ  ดิฉันจะด ำเนินกำรปรับโครงสร้ำงตำมแผนอัตรำก ำลังเดิมและตำมหนังสือ 
                               สั่งกำรข้ำงต้นค่ะ 
ประธำนฯ                   ไม่ทรำบท่ำนอ่ืนคิดเห็นอย่ำงไรบ้ำง 
ที่ประชุม                    ไม่มีข้อคิดเห็นใดๆ เพ่ิมเติม 

ระเบียบวำระท่ี ๔    เรื่องอ่ืน ๆ 
   - ไม่มี 
ปิดประชุม  ๑๔.๓๐  น. 
 
 
                                            (ลงชื่อ)……………………........…….………….ผู้จดบันทึกกำรประชุม 

     (นำงคอดีเยำะ   บือรำเฮง) 
     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง ๓ ปี 

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

          (นำยฮำเซ็น    วำหะ) 
        ประธำนคณะกรรมกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง ๓ ปี 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


