
 

 

 
 
ท่ี พช 75901/                               ท่ีท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลซับสมบูรณ์ 
            อ ำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 

           22  กุมภำพันธ์  ๒๕62 

เรื่อง  ขอควำมเห็นชอบปรับปรุงแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑ – 256๓ (ครั้งท่ี 2) 

เรียน ประธำนกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย 1. แบบขออนุมัติก ำหนดต ำแหน่งฯ       จ ำนวน   1      ชุด 
  2. แบบรับรองค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกร (มำตรำ 35)              จ ำนวน   1    ฉบับ 

  3. ส ำเนำแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓)     จ านวน    ๑     ชุด 

ด้วยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลซับสมบูรณ์  มีควำมประสงค์ขอปรับปรุงแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 256๑ – 256๓  (ครั้งท่ี 2) รอบเดือนมีนำคม โดยมีรำยละเอียดดังนี้  

1.ขอก ำหนดต ำแหน่งใหม่   

พนักงำนส่วนต ำบล   

1.1 ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนท่ัวไป (ปฏิบัติกำร / ช ำนำญกำร)  จ ำนวน 1 อัตรำ 

2.ขอยุบเลิกต ำแหน่ง     

พนักงำนจ้ำงท่ัวไป                                   

2.1  ต ำแหน่ง คนงำนท่ัวไป (สังกัด กองคลัง)  จ ำนวน 2 อัตรำ   

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลซับสมบูรณ์ จึงใคร่ขอน ำส่งเอกสำรเพื่อเสนอขอควำมเห็นชอบ
ปรับปรุงแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑ – 256๓ (ครั้งท่ี2) ต่อคณะกรรมกำร
พนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดเพชรบูรณ์ (ก.อบต.จังหวัด) รำยละเอียดปรำกฏตำมส่ิงท่ีส่งมำพร้อมหนังสือนี้  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบต่อไป 

             ขอแสดงควำมนับถือ 
 

  
                                         (นำยสุทธิพงษ์  เอี่ยมอ่อง) 
                               นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลซับสมบูรณ์ 
 

 
 
 
 

ส ำนักปลัด 
โทรศัพท์/โทรสำร 0-5671-3987 
 



แบบการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลซับสมบูรณ์  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 เอกสารหมายเลข 1 

 

ล าดับ
ที่ 

ส่วนราชการ
งาน 

ต าแหน่งและ 
เลขที่ต าแหน่ง 

จ านวน 
เหตุผลและ 
ความจ าเป็น 

อัตราต าแหน่งพนักงาน อบต. จ านวนลูกจ้าง ต าแหน่งน้ีอยู่ 
ในแผนอัตรา 
ก าลัง 3 ปี 

หรือไม ่

ความเห็น 
ก.อบต. ของ อบต. 

(ที่มี/ว่าง) 

ของส่วน
ราชการนี้ 
(ที่มี/ที่
ว่าง) 

ของงาน
นี้ 

(ที่มี/ที่
ว่าง) 

ของส่วน
ราชการนี้ 
(ประจ า/

ภารกิจ/ทั่วไป) 

ของงานนี้ 
(ประจ า/
ภารกิจ/
ทั่วไป) 

1 ส ำนักงำนปลัด/
งำนบริหำรงำน

ทั่วไป 
 

นักจัดกำรงำนทั่วไป 
(ปก./ชก.) 

39-3-01-3101-001 

1      เน่ืองจำกปัจจุบันส ำนักปลัด อบต.ซับสมบูรณ์ 
มีปริมำณงำนด้ำนกำรจัดกำรภำยในส ำนักงำนและ
กำรบริหำรรำชกำร  โดยได้รับค ำสั่งโดยไม่จ ำกัด
ขอบเขตหน้ำที่ที่เพ่ิมข้ึน เช่น กำรศึกษำวิเครำะห์ 
ข้อมูล สถิติ กำรรำยงำน ช่วยวำงแผนและติดตำม
งำน ติดต่อนัดหมำย จัดงำนรับรองและงำนพิธี
ต่ำงๆ เตรียมเรื่องส ำหรับประชุม ติดต่อหน่วยงำน
และบุคคลต่ำงๆ ทั้งในและต่ำงประเทศ  ติดตำม
ผลกำรปฏิบัติงำนตำมมติที่ประชุมหรือผลกำร
ปฏิบัติงำนตำมค ำสั่งหัวหน้ำส่วนรำชกำร หรือ
ลักษณะงำนที่ควบคุมและบริหำรงำนหลำยด้ำน 
เช่น สำรบรรณ บริหำรทรัพยำกรบุคคล งำนจัด
ระบบงำน งำนบริหำรงบประมำณ งำนกำรเงิน
และบัญชี งำนพัสดุ งำนบริหำรอำคำรสถำนที่ งำน
เอกสำร งำนระเบียบแผนงำน งำนรวบรวมข้อมูล
สถิติ งำนสัญญำ และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง   
และปัจจุบันไม่มีบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำนด้ำน
ดังกล่ำว รวมทั้งเพ่ือช่วยงำนประสำนงำนด้ำนอื่นๆ
ที่รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ ของ อบต.ซับ
สมบูรณ์ จึง ขอก าหนดต าแหน่งเพิ่ม 
 

12/7 7/3 0/0 1/6/6 0/1/0 ไม่อยู่ในแผน
อัตรำก ำลัง 3 ปี 
25๖๑ - 25๖๓ 

 

 
 



เอกสารหมายเลข 1 
 

ล าดับ
ที่ 

ส่วนราชการ
งาน 

ต าแหน่งและ 
เลขที่ต าแหน่ง 

จ านวน 
เหตุผลและ 
ความจ าเป็น 

อัตราต าแหน่งพนักงาน อบต. จ านวนลูกจ้าง ต าแหน่งน้ีอยู่ 
ในแผนอัตรา 
ก าลัง 3 ปี 

หรือไม ่

ความเห็น 
ก.อบต. ของ อบต. 

(ที่มี/ว่าง) 

ของส่วน
ราชการนี้ 
(ที่มี/ที่
ว่าง) 

ของงานนี้ 
(ที่มี/ที่
ว่าง) 

ของส่วน
ราชการนี้ 
(ประจ า/
ภารกิจ/
ทั่วไป) 

ของงานนี้ 
(ประจ า/
ภารกิจ/
ทั่วไป) 

2 
 
 
 
 
 
 

 
 

กองคลงั  
 
 

คนงำนทั่วไป 
 

 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

- ยุบเลิก ต ำแหน่งว่ำง  
- เพ่ือปรับลดภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกร  
ของ อบต.ซับสมบูรณ์    

12/7 2/2 
 

0/0 
 
 
 
 
 
 
 
 

0/2/1 
 
 
 
 
 
 
 
 

0/0/0 
 
 
 
 
 
 
 

อยู่ในแผน
อัตรำก ำลัง 3 ปี 
25๖๑ - 25๖๓ 

 

 
 
 (ลงช่ือ)……………………………………………………                                                            (ลงช่ือ)………………………………………………… 
               (นำงสุจิตรำ  นิลแพทย์)                                                                                          (นำยสุทธิพงษ์   เอี่ยมอ่อง) 
รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รักษำรำชกำรแทน                                                                                  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลซับสมบูรณ์ 
           ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 
  
 
 
 
 
 
 



แบบการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลในการจัดท าปรับปรุงแผนอตัราก าลัง ๓ ปี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนต าบลซับสมบูรณ์ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เอกสารหมายเลข 2 

ล าดับ
ที่ 

ส่วนราชการ/
งาน 

ต าแหน่งและ 
เลขที่ต าแหน่ง 

ขออนุมัติ 
เป็นต าแหน่งและ 
เลขที่ต าแหน่ง 

 
ส่วน

ราชการ 
เหตุผลและ 
ความจ าเป็น 

ต าแหน่งน้ีอยู่ 
ในแผนอัตรา 
ก าลัง 3 ปี 

หรือไม ่

ความเห็น 
ก.อบต. 

1 ส ำนักปลัด/งำน
บริหำรงำนทั่วไป 

 

นักจัดกำรงำนทั่วไป 
(ปก./ชก.) 

39-3-01-3101-001 
 
 
 

ขอ
ก ำหนด
ต ำแหน่ง 

นักจัดกำรงำนทั่วไป 
(ปก./ชก.) 

39-3-01-3101-001 

ส ำนักปลัด           เ น่ืองจำกปัจจุบันส ำ นักปลัด อบต.ซับ
สมบูรณ์ มีปริมำณงำนด้ำนกำรจัดกำรภำยใน
ส ำนักงำนและกำรบริหำรรำชกำร  โดยได้รับค ำสั่ง
โดยไม่จ ำกัดขอบเขตหน้ำที่ที่เพ่ิมข้ึน เช่น กำรศึกษำ
วิเครำะห์ ข้อมูล สถิติ กำรรำยงำน ช่วยวำงแผนและ
ติดตำมงำน ติดต่อนัดหมำย จัดงำนรับรองและงำน
พิ ธี ต่ ำงๆ  เตรี ยม เรื่ อ งส ำหรับประชุม  ติด ต่อ
หน่วยงำนและบุคคลต่ำงๆ ทั้งในและต่ำงประเทศ  
ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนตำมมติที่ประชุมหรือผล
กำรปฏิบัติงำนตำมค ำสั่งหัวหน้ำส่วนรำชกำร หรือ
ลักษณะงำนที่ควบคุมและบริหำรงำนหลำยด้ำน เช่น 
สำรบรรณ บริหำรทรัพยำกรบุคคล  งำนจัด
ระบบงำน งำนบริหำรงบประมำณ งำนกำรเงินและ
บัญชี งำนพัสดุ งำนบริหำรอำคำรสถำนที่  งำน
เอกสำร งำนระเบียบแผนงำน งำนรวบรวมข้อมูล
สถิติ งำนสัญญำ และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง   
และปัจจุบันไม่มีบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำนด้ำน
ดังกล่ำว รวมทั้งเพ่ือช่วยงำนประสำนงำนด้ำนอื่นๆที่
รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ ของ อบต.ซับ
สมบูรณ์ จึง ขอก าหนดต าแหน่งเพิ่ม 
 

ไมอ่ยู่ในแผน
อัตรำก ำลัง 3 ปี 
25๖๑ - 25๖๓

  

 



 
   เอกสารหมายเลข 2 

 

ล าดับ
ที่ 

ส่วนราชการ/
งาน 

ต าแหน่งและ 
เลขที่ต าแหน่ง 

ขออนุมัติ 
เป็นต าแหน่งและ 
เลขที่ต าแหน่ง 

 
ส่วน

ราชการ 
เหตุผลและ 
ความจ าเป็น 

ต าแหน่งน้ีอยู่ 
ในแผนอัตรา 
ก าลัง 3 ปี 

หรือไม ่

ความเห็น 
ก.อบต. 

2 กองคลงั 
 

คนงำนทั่วไป 
 
 
 

ขอยุบเลิก
ต ำแหน่ง 

- กองคลงั - ยุบเลิก ต าแหน่งที่ว่าง 
- เพื่อปรับลดภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร     

อยู่ในแผน
อัตรำก ำลัง 3 ปี 
25๖๑ - 25๖๓

  

 

 
 
 
 
 
 (ลงช่ือ)……………………………………………………                                                                   (ลงช่ือ)…………………………………………………… 
                 (นำงสุจิตรำ  นิลแพทย์)                                                                                                        (นำยสุทธิพงษ์   เอี่ยมอ่อง)                                   
รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รักษำรำชกำรแทน                                                                               นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลซับสมบูรณ์ 
            ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล       



 


