
 

 

ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลสะพุง 
เรื่อง แผนอัตรากําลัง 3 ป� ประจําป�งบประมาณ 2558 – 2560 ฉบับแก*ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  

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

 โดยท่ี ก.ถ. และ ก.อบต. ได*ประกาศเปลี่ยนแปลงระบบจําแนกตําแหน�งจากระบบซีเป7นระบบแท�ง 
จึงสมควรแก*ไขเปลี่ยนแปลงการกําหนดตําแหน�งและระดับตําแหน�งในแผนอัตรากําลัง 3 ป� ประจําป�งบประมาณ 
2558 – 2560 ให*สอดคล*องกับระบบจําแนกตําแหน�งท่ีกําหนดข้ึนใหม� 

 

 อาศัยความตามมาตรา ๑๕ ประกอบ มาตรา ๒6 วรรคเจ็ด แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส�วนท*องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดศรีสะเกษ ในการประชุมครั้งท่ี 
12/2558 เม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม 2558 จึงให*แก*ไขข*อมูลการกําหนดตําแหน�งและระดับตําแหน�งในแผนอัตรากําลัง 
3 ป� ประจําป� 2558 – 2560 ดังนี้ 

          ข*อ 1 ประกาศฉบับนี้เรียกว�า ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลสะพุง เรื่อง แผนอัตรากําลัง 3 ป� 
ประจําป�งบประมาณ 2558 – 2560 ฉบับแก*ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  

          ข*อ 2 ประกาศฉบับนี้ มีผลใช*บังคับต้ังแต�วันท่ี 1 มกราคม 2559 
                     ข*อ 3 .ให*ยกเลิกการกําหนดตําแหน�งและระดับตําแหน�งในแผนอัตรากําลัง 3 ป� ประจําป�
งบประมาณ 2558 – 2560 ฉบับแก*ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) โดยให*เป7นไปตามการกําหนดตําแหน�งและระดับ
ตําแหน�งฉบับนี้แทน 

    

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  4  กุมภาพันธ�  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 
 

 (นายโยธิน  มุลกะกุล) 
      นายกองค�การบริหารส�วนตําบลสะพุง 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลสะพุง 
เรื่อง แผนอัตรากําลัง 3 ป� ประจําป�งบประมาณ 2561 – 2563  

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

 เนื่องจากแผนอัตรากําลัง 3 ป� ประจําป�งบประมาณ 2558 – 2560 ขององค�การบริหารส�วน
ตําบลสะพุง จะครบกําหนดใช*บังคับในวันท่ี 30 กันยายน 2560 และสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได*แจ*งแนว
ทางการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป� ประจําป�งบประมาณ 2561 – 2563 แล*วนั้น 

 

 อาศัยความตามมาตรา ๑๕ ประกอบ มาตรา ๒6 วรรคเจ็ด แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส�วนท*องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดศรีสะเกษ ในการประชุมครั้งท่ี 
8/2560 เม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม  2560 จึงให*องค�กรปกครองส�วนท*องถ่ินดําเนินการประกาศใช*แผนอัตรากําลัง 3 
ป� ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ดังนี้ 

          ข*อ 1 ประกาศฉบับนี้เรียกว�า ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลสะพุง เรื่อง แผนอัตรากําลัง 3 ป� 
ประจําป�งบประมาณ 2561 – 2563  

          ข*อ 2 ประกาศฉบับนี้ มีผลใช*บังคับต้ังแต�วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 
 
 จึงประกาศให*ทราบโดยท่ัวกัน 
    

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  25  กันยายน  พ.ศ. ๒๕60 
 
 
 

 
 (นายโยธิน  มุลกะกุล) 

      นายกองค�การบริหารส�วนตําบลสะพุง 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลสะพุง 
เรื่อง แผนอัตรากําลัง 3 ป� ประจําป�งบประมาณ 2561 – 2563 ฉบับแก*ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 

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

 อาศัยความตามมาตรา ๑๕ ประกอบ มาตรา ๒6 วรรคเจ็ด แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส�วนท*องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดศรีสะเกษ ในการประชุมครั้งท่ี 
6/2562 เม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน 2562 จึงให*องค�กรปกครองส�วนท*องถ่ินดําเนินการประกาศใช*แผนอัตรากําลัง 3 ป� 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ดังนี้ 
            ข*อ 1 ประกาศฉบับนี้เรียกว�า ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลสะพุง เรื่อง แผนอัตรากําลัง 3 ป� 
ประจําป�งบประมาณ 2561 – 2563 ฉบับแก*ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 

          ข*อ 2 ประกาศฉบับนี้ มีผลใช*บังคับต้ังแต�วันท่ี 25 มิถุนายน 2562 

 จึงประกาศให*ทราบโดยท่ัวกัน 
    

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  12 กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕62   
 
 
 

 
 

      (นายโยธิน  มุลกะกุล) 
      นายกองค�การบริหารส�วนตําบลสะพุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลสะพุง 
เรื่อง การปรับแผนอัตรากําลัง 3 ป� ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563  

ฉบับปรับปรุงโครงสร*าง  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 
************************************* 

 

  โดยท่ี ก.ถ. และ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ ได*ประกาศหลักเกณฑ�และเง่ือนไขเก่ียวกับโครงสร*างส�วน
ราชการและระดับตําแหน�งขององค�การบริหารส�วนตําบล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 7 เมษายน 2563จาก
องค�การบริหารส�วนตําบลขนาดกลาง  เป7น องค�การบริหารส�วนตําบลประเภทสามัญ  จึงสมควรปรับแผนอัตรากําลัง 
3 ป� ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563  ฉบับปรับปรุงโครงสร*าง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 และการกําหนด
ตําแหน�งและระดับตําแหน�งในแผนอัตรากําลัง 3 ป� ประจําป�งบประมาณ 2561 – 2563  ให*สอดคล*องกับการ
กําหนดโครงสร*างส�วนราชการและระดับตําแหน�งขององค�การบริหารส�วนตําบล 

 

 อาศัยความตามมาตรา ๑๕ ประกอบ มาตรา ๒5 วรรคเจ็ด แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส�วนท*องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดศรีสะเกษ ในการประชุมครั้งท่ี 
6/2563 เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2563 จึงให*ปรับแผนอัตรากําลัง 3 ป� ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 
2563 ฉบับปรับปรุงโครงสร*าง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 และการกําหนดตําแหน�งและระดับตําแหน�งในแผน
อัตรากําลัง 3 ป� ประจําป� 2561 – 2563 ดังนี้ 

          ข*อ 1 ประกาศฉบับนี้ เรียกว�า ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลสะพุง เรื่อง การปรับแผน
อัตรากําลัง 3 ป� ประจําป�งบประมาณ 2561 – 2563  ฉบับปรับปรุงโครงสร*าง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563  

          ข*อ 2 ประกาศฉบับนี้  มีผลใช*บังคับต้ังแต�วันท่ี  24  มิถุนายน พ.ศ. 2563 
    

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  21  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 
 
 
 

 (นายโยธิน  มุลกะกุล) 
      นายกองค�การบริหารส�วนตําบลสะพุง 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลสะพุง 
เรื่อง แผนอัตรากําลัง 3 ป� ประจําป�งบประมาณ 2564 – 2566  

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

 เนื่องจากแผนอัตรากําลัง 3 ป� ประจําป�งบประมาณ 2561 – 2566 ขององค�การบริหารส�วน
ตําบลสะพุง จะครบกําหนดใช*บังคับในวันท่ี 30 กันยายน 2563 และสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได*แจ*งแนว
ทางการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป� ประจําป�งบประมาณ 2564 – 2566 แล*วนั้น 

 

 อาศัยความตามมาตรา ๑๕ ประกอบ มาตรา ๒6 วรรคเจ็ด แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส�วนท*องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดศรีสะเกษ ในการประชุมครั้งท่ี 
9/2563 เม่ือวันท่ี 24 กันยายน 2563 จึงให*องค�กรปกครองส�วนท*องถ่ินดําเนินการประกาศใช*แผนอัตรากําลัง  3  
ป� ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ดังนี้ 

          ข*อ 1 ประกาศฉบับนี้เรียกว�า ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลสะพุง เรื่อง แผนอัตรากําลัง 3 ป� 
ประจําป�งบประมาณ 2564 – 2566  

          ข*อ 2 ประกาศฉบับนี้ มีผลใช*บังคับต้ังแต�วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 
 
 จึงประกาศให*ทราบโดยท่ัวกัน 
    

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  12  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 
 
 

 
 (นายโยธิน  มุลกะกุล) 

      นายกองค�การบริหารส�วนตําบลสะพุง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลสะพุง 
เรื่อง แผนอัตรากําลัง 3 ป� ประจําป�งบประมาณ 2564 – 2566  

ฉบับปรับปรุง (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2564 
************************************* 

 

 เนื่องจากแผนอัตรากําลัง 3 ป� ขององค�การบริหารส�วนตําบลสะพุง ประจําป�งบประมาณ 2564 – 
2566 มีความจําเป7นต*องกําหนดตําแหน�งพนักงานจ*างใหม� นอกเหนือจากท่ีกําหนดไว*ในแผนอัตรากําลัง 3 ป� เพ่ือ
ปฏิบัติหน*าท่ีตาม ลักษณะงาน และปริมาณงานภายใน อบต.สะพุง ท่ีจะต*องรับผิดชอบเพ่ิมมากข้ึน ประจําป�
งบประมาณ 2564 ขององค�การบริหารส�วนตําบลสะพุง ให*เป7นไปด*วยความเรียบร*อยและเกิดความต�อเนื่องของ
ภารกิจงานท่ีมีอยู� องค�การบริหารส�วนตําบลสะพุง จึงได*ดําเนินการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ป� ประจําป�งบประมาณ 
2561 – 2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1)  

 

 อาศัยความตามมาตรา ๑๕ ประกอบ มาตรา ๒6 วรรคเจ็ด แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส�วนท*องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดศรีสะเกษ ในการประชุมครั้งท่ี 
3/2564 เม่ือวันท่ี 25 มีนาคม 2564 จึงให*องค�กรปกครองส�วนท*องถ่ินดําเนินการประกาศใช*แผนอัตรากําลัง          
3  ป� ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 (ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1) ดังนี้ 

          ข*อ 1 ประกาศฉบับนี้เรียกว�า ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลสะพุง เรื่อง แผนอัตรากําลัง 3 ป� 
ประจําป�งบประมาณ 2564 – 2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1) 

          ข*อ 2 ประกาศฉบับนี้ มีผลใช*บังคับต้ังแต�วันท่ี  26 มีนาคม  2564 
 
 จึงประกาศให*ทราบโดยท่ัวกัน 
    

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  1  เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕64 
 
 
 

 
 (นายโยธิน  มุลกะกุล) 

      นายกองค�การบริหารส�วนตําบลสะพุง 

 


