
บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  งานการเจ้าหน้าที่  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  โทร. ๐ 4209 9707                                      

ที ่  สน 82301/269 วันที่  12  พฤษภาคม  ๒๕65   
เรื่อง  ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา 

 เรื่องเดิม 
  หนังสือจังหวัดสกลนคร ที่ สน 0023.2/ว 7871 ลงวันที่  11  พฤษภาคม  2565  เรื่อง แจ้งมติ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร ครั ้งที่  4/2565 เมื ่อวันที ่ 29 เมษายน 2565 โดย
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร เห็นชอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2564 – 2566  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสกลนคร     

ข้อเท็จจริง 
   มติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 4/2565  เมื่อวันที่  
29 เมษายน 2565 เห็นชอบ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา กำหนดตำแหน่งในแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
ปีงบประมาณ 2564 – 256 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา พร้อมกับรายงานการดำเนินการจัดทำ
แผนให้ ก.อบต.จังหวัดสกลนครเพ่ือทราบ  
 ข้อระเบียบ 

1.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 
2.  หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 137 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558   

เรื่อง แนวทางการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) 
     3. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 53 ลงวันที่  5  กรกฎาคม 2560 
เรื่อง การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563  

4. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร เรื ่อง  หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกีย่วกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงปัจจุบัน  

5. มติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 4/2565 เมื่อ
วันที่  29  เมษายน  2565 
 

ข้อพิจารณา 
 เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา  เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จึงประกาศใช้แผนอัตรากำลัง  3  ปี ประจำปี
งบประมาณ    พ. ศ. 2564 – 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา  พร้อมหนังสือนำส่งจังหวัด
สกลนครและอำเภอภูพาน เพ่ือทราบ ดังรายละเอียดที่แนบ 

ข้อเสนอ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  หากเห็นสมควรกรุณาลงนามในประกาศท่ีแนบ  

                  
            (นางสาวมณีรัตน์  ผลรักษา) 

               นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  
/ ความเห็นหัว... 
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- ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด 
 ...............................................................................................  ................................................................. 
........................................................................................................................ ....................................................... 

 
(นางสาวธันย์ภัคนันท์  สายสุรีย์) 
        หัวหน้าสำนักปลัด 

 
- ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
 .................................................................................................... ............................................................. 
....................................................................................................................................................... ........................ 

 
 (นางสาวณิชพลัฏฐ์  อินทรสิทธิ์) 

      ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา 
 

- ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
....................................................................................................................................................... ......... 

.......................................................................................... .....................................................................................  

 
      (นายโสวัฒน์  ลาวลัย์) 

      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566  

ปรับปรุงครั้งที ่2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
--------------------------------- 

  ตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร (ก.อบต.จังหวัดสกลนคร)  ในการ
ประชุม  ครั้งที่ 4/2565  เมื่อวันที่  29  เมษายน  พ.ศ. 2565  มีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบล
หลุบเลา  กำหนดกรอบอัตราพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ                 
พ.ศ. 2564 – 2566  จำนวน  2  ตำแหน่ง  2  อัตรา  ดังต่อไปนี้ 
  1.  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) เลขที่ตำแหน่ง 56-3-05-4101-002  
สังกัด กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา  จำนวน  1  อัตรา 
  2.  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  สังกัด สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  องค์การ
บริหารส่วนตำบลหลุบเลา  จำนวน  1  อัตรา  
  อาศัยอำนาจตามมาตรา  35 และ 25 วรรคท้าย  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่  25  ธันวาคม พ.ศ. 2545 
รวมที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร (ก.อบต.จังหวัด
สกลนคร)  ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 29  เมษายน  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา  
ได้ดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
สกลนคร เรียบร้อยแล้ว     จึงประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 
ปรับปรุง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา  อำเภอภูพาน  
จังหวัดสกลนคร 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป     

    ประกาศ   ณ   วันที่  12  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
 

 
               (นายโสวัฒน ์ ลาวัลย์) 

                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา 
 
 
 
 

 
 

 

 



 
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา 
เรื่อง  การกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา  
......................................... 

 อาศัยอำนาจตามความนัยมาตรา 25 วรรคท้าย ประกอบมาตรา 35  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2542 ข้อ 13 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล        
จังหวัดสกลนคร  ลงวันที่  25  ธันวาคม พ.ศ. 2545 (รวมแก้ไขจนถึงปัจจุบัน) หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. ด่วนมาก ที่ มท 0809.2/ว 53 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 แจ้งเรื่องคู่มือการจัดทำหรือ
ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 4/2565        
ลงวันที ่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565  เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบล ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี                  
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ปรับปรุง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการกำหนด
กรอบอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้ องค์การบริหารส่วน
ตำบลหลุบเลา จึงประกาศกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา ดังต่อไปนี้ 

ที่ ตำแหน่ง ประเภท 
ตำแหน่ง 

ระดับ จำนวน เลขที่ตำแหน่ง หมาย
เหต ุ

1 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น) 

บริหาร 
ท้องถิ่น 

กลาง 1 56-3-00-1101-001  

2 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น) 

บริหาร 
ท้องถิ่น 

ต้น 1 56-3-00-1101-002  

 สำนักปลัด อบต. (01)      
3 หัวหน้าสำนักปลัด 

(นักบริหารงานทั่วไป)  
อำนวยการ 

ท้องถิ่น 
ต้น 1 

 
56-3-01-2101-001  

4 นักทัพยากรบุคคล   วิชาการ ชก. 1 56-3-01-3102-001  
5 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ชก. 1 56-3-01-3103-001  
6 นิติกร วิชาการ ปก./ชก. 1 56-3-01-3105-001 ว่างเดิม 
7 นักพัฒนาชุมชน  วิชาการ ชก. 1 56-3-01-3801-001  
8 นักวิชาการศึกษา   วิชาการ ปก. 1 56-3-01-3803-001  
9 นักวิชาการสาธารณสุข วิชาการ ปก./ชก. 1 56-3-06-3601-001 ว่างเดิม 

10 เจ้าพนักงานธุรการ  ทั่วไป ปง. 1 56-3-01-4101-001  
11 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 
ทั่วไป ปง. 1 56-3-01-4805-001  
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ที ่ ตำแหน่ง ประเภท 

ตำแหน่ง 
ระดับ จำนวน เลขที่ตำแหน่ง หมาย

เหตุ 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ      

12 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ผู้มีคุณวุฒ ิ - 2 -  

13 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ผู้มีคุณวุฒ ิ - 1 - กำหนดเพิ่ม 

14 พนักงานขับรถยนต์   ผู้มีทักษะ - 1 -  

 พนักงานจ้างทั่วไป      

15 คนงาน - - 2 -  

16 คนสวน - - 1 -  

17 พนักงานดับเพลิง - - 1 -  

18 พนักงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค ์ - - 1 -  
19 พนักงานขับรถยนต์ (รถกู้ชีพ) - - 1 -  

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      
20 ครู  - คศ.2 1 563016600355 เงินอุดหนุน 

21 ครู  - คศ.2 1 563016600356 เงินอุดหนุน 

22 ครู  - คศ.1 1 563016600357 เงินอุดหนุน 

23 ครู  - คศ.1 1 563016600358 เงินอุดหนุน 

24 ครู  - คศ.1 1 563016600359 เงินอุดหนุน 

25 ผู้ดแูลเด็ก ผู้มีทักษะ - 2 - เงินอุดหนุน 

 กองคลัง (04)      
26 ผู้อำนวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง) 
อำนวยการ 

ท้องถิ่น 
ต้น 1 56-3-04-2102-001  

27 นักวิชาการเงินและบญัชี  วิชาการ ปก. 1 56-3-04-3201-001  
28 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ทั่วไป ปง. 1 56-3-04-4201-001  
29 เจ้าพนักงานพัสดุ  ทั่วไป ปง. 1 56-3-04-4203-001  
30 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ทั่วไป ปง./ชก. 1 56-3-04-4204-001 ว่างเดิม 

 พนักงานจ้างตามภารกจิ      
31 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ผู้มีคณุวุฒิ - 1 -  
32 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้มีคณุวุฒิ - 1 -  

 กองช่าง (05)      
33 ผู้อำนวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง) 
อำนวยการ 

ท้องถิ่น 
ต้น 1 56-3-05-2103-001  

34 นักจัดการงานช่าง วิชาการ ปก./ชก. 1 56-3-05-3707-001 ว่างเดิม 

35 นายช่างโยธา  ทัว่ไป ปง. 1 56-3-05-4701-001  
36 เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปง./ชง. 1 56-3-05-4101-002 กำหนดเพิ่ม 

 พนักงานจ้างภารกจิ      
37 ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้มีคณุวุฒิ - 1 -  
38 ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ ผู้มีคณุวุฒิ - 1 -  
39 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ผู้มีคณุวุฒิ - 1 -  
40 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้มีคณุวุฒิ - 1 -  
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ที ่
ตำแหน่ง ประเภท 

ตำแหน่ง 
ระดับ จำนวน เลขที่ตำแหน่ง หมายเหตุ 

 พนักงานจ้างทั่วไป -     
41 คนงาน - - 1 -  

 หน่วยตรวจสอบภายใน (12)      
42 นักวิชาการตรวจสอบภายใน วิชาการ ปก. 1 56-3-01-3105-001  

 
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  12  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  เป็นต้นไป 

   ประกาศ  ณ  วันที่  12  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565   

 
 

  (นายโสวัฒน์  ลาวัลย์) 
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา 
ที่  237/2565 

เรื่อง  การจัดคนลงสู่ตำแหน่งในส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา 
ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566  

ปรับปรุง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
************************** 

  ตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร ได้มีมติเห็นชอบปรับปรุงแผนอัตรา     
กำลัง  3  ปี รอบปีงบประมาณ  2564 – 2566 ปรับปรุงครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร  ครั้งที่ 
4/2565  เมื่อวันที่  29  เมษายน  2565 นั้น 

  ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา นำแผนอัตรากำลัง  3  ปี  รอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 – 2566 ปรับปรุงครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ไปใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผน
อัตรากำลังคน พัฒนากำลังคนให้สามารถดำเนินการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลได้สำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลาได้จัดคนลงสู่
ตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังใหม่ ตามบัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ตำแหน่งในส่วนราชการแนบท้ายคำสั่งนี้ 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  12  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่  12  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 

 
          (นายโสวฒัน์  ลาวัลย์) 

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


