
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลด่าน 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง  ๓  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61– ๒๕63  
 ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ ๒๕63 

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

  ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน ได้จัดท าร่างแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 
2561-2563 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ ๒๕63 และเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดศรีสะเกษพิจารณาให้ความเห็นชอบ นั้น 

                     บัดนี้ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่  7/๒๕63   
เมื่อวันที่  20 กรกฎาคม ๒๕63 เห็นชอบแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕63 ส าหรับใช้บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ   ณ  วันที่        เดือนสิงหาคม   พ.ศ. ๒๕63 
 
 
 
 

                                          (ลงชื่อ) 
 (นายทองสุข  สันโสภา) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่าน 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลด่าน 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง  ๓  ปี  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60  
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

***************************** 
                      ตามท่ี     คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ   มีมติให้ความเห็นชอบ 
แผนอัตราก าลัง  ๓  ปี  พ.ศ.  ๒๕๕8 – ๒๕60 ในคราวประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล จังหวัดศรีสะเกษ  
ครั้งที่  10/ ๒๕57  เมื่อวันที่  30  กันยายน  ๒๕๕7  ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่าน  นั้น   
                     เพ่ือให้การก าหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ   การก าหนดต าแหน่งและระดับต าแหน่งพนักงาน
ส่วนต าบล  เป็นไปตามประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การจัดท าแผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล  ของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  ลงวันที่  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๔๕  และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  ๑๐  มกราคม   ๒๕๔6    
                    อาศัยอ านาจตามข้อ  ๑๘  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ  เรื่อง  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล   ลงวันที่   10  มกราคม  2546    
องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน    จึงประกาศใช้แผนก าลังอัตรา  ๓  ปี  พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60  ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลด่าน  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ   ณ  วันที่   ๑  ตุลาคม   ๒๕๕๗ 
 
 
 
 

                                          (ลงชื่อ) 
 (นายทองสุข  สันโสภา) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่าน 



 
 
 

สั่งองค์การบริหารส่วนต าบลด่าน 
ที่  252/2560 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังสามปี  ปีงบประมาณ 2561 – 2563 
.................................................... 

  ตามระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี  รอบปีงบประมาณ 2561 – 2563 เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่ง  ใช้ต าแหน่งข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง  โดยคาดคะเนว่าจะมีการใช้อัตราก าลังข้าราชการ  หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง  ต าแหน่งใด  จ านวนเท่าใด  เพ่ือให้สอดคล้องเหมาะสมกับปริมาณ
งานและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นการก าหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนา  ข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง  นั้น 
  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคล   เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล     จังหวัด
ศรีสะเกษ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  10  
มกราคม 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง
สามปี  ปีงบประมาณ  2561 – 2563  ดังนี ้

1.  นายทองสุข  สันโสภา นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวพิริยา  โสมนัสกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  กรรมการ 
3. นายคงฤทธิ์  กองท า  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  กรรมการ 
4. นายอมรเทพ  ดวงจันทร์ ผู้อ านวยการกองช่าง   กรรมการ 
5. นายบรรจงเวศ  เดชวิทยาคูณ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  กรรมการ 
6. นางสาวจิตติมา  ค าด่าน ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ  กรรมการ 
7. นายกมล  แพ่งพนม  นักวิชาการการเงินฯ ช านาญการ 

รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการ 
8. นายสุริยา  วงศ์อ ามาตย์ หัวหน้าส านักงานปลัด   เลขานุการ 

มีหน้าที่  จัดท าแผนอัตราก าลังสามปี  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563  ให้เป็นไปตามกรอบ 
 โครงสร้างอัตราก าลังและสายงานตามที่  ก.กลาง  ก าหนดให้แล้วเสร็จตามขั้นตอน  ต่อไป 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง  ณ  วันที่  18  กรกฎาคม  พ.ศ.  2560 
 
 
      (ลงชื่อ) 
       (นายทองสุข  สันโสภา) 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่าน 


