
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์  
เรื่อง  ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566  
************************ 

       ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ อ าเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดท าแผนอัตราก าลัง    
3  ปีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 เพ่ือเป็นกรอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งขององค์การ
บริหารส่วนต าบลตามระยะเวลาที่ก าหนด  มีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลังโครงสร้างให้เหมาะสมกับ
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลและเพ่ือเป็นแนวทาง ในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลัง การ
พัฒนาบุคลากรให้เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่  มี
ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน 
อนึ่ง คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพิษณุโลก ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 ลงวันที่ 24 กันยายน 
2563 ได้มีมติเห็นชอบการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์   

       อาศัยอ านาจตามความในมาตรา   18 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
พิษณุโลก  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบริหารงานบุคลขององค์การบริหารส่วนต าบลลงวันที่  24 ตุลาคม 
2545 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเก่ียวกับโครงสร้างส่วนราชการ และระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2559  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์  จึงประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3  ปี ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 -2566 เพ่ือก าหนดต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ ตามระยะเวลาที่ก าหนดให้ทราบ
โดยทั่วไป    

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  1   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป  

   ประกาศ   ณ   วันที่   30 กันยายน  พ.ศ.2563 

                                                         
      (นางเทียมตา   พรมรักษา)  
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ 
 



 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์  
เรื่อง   การก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 

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

  ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ ได้รายงานขอความเห็นชอบจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566  ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพิษณุโลก (ก.อบต.
จังหวัดพิษณุโลก)  

  บัดนี้ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพิษณุโลก (ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก) ในการ
ประชุมครั้งที่  9/2563 ลงวันที่ 24 กันยายน 2563 มีความเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ 
ก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ตามกรอบแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. ๒๕64-๒๕66  ซึ่งแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบแล้ว ตามหนังสืออ าเภอนครไทยที่  พล 0023.8/   
ว1409   ลงวันที่  29 กันยายน 2563   

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕ วรรคท้าย ประกอบกับมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๑๓ และข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงาน    
ส่วนต าบลจังหวัดพิษณุโลก เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร         
ส่วนต าบล  ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการ และระดับต าแหน่งของ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2559 ลงวันที่  5 กุมภาพันธ์ 2559  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์            
จึงประกาศก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

/กรอบอัตราก าลัง..... 
 
 
 



 
 

กรอบอัตราก าลัง  ๓  ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 – ๒๕66 
 
 
 

ล าดับที่ ส่วนราชการ/กอง/ฝ่าย/ต าแหน่ง เลขที่ต าแหน่ง ระดับ จ านวน หมายเหตุ 
 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

(นักบริหารงานท้องถิ่น) 
37-3-00-1101-001 กลาง 1  

 ส านักปลัด อบต.     
1.  นักบริหารงานทั่วไป  37-3-01-2101-001 ต้น 1  

 งานบริหารงานทั่วไป     
2.  นักทรัพยากรบุคคล 37-3-01-3102-001 ช านาญการ 1  
3.  นักจัดการงานทั่วไป 37-3-01-3101-001 ปฏิบัติการ 1  
4.  เจ้าพนักงานธุรการ  37-3-01-4101-001 ปฏิบัติงาน 1  
 พนักงานจ้างตามภารกิจ     
5.  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  - - 1  
6.  พนักงานขับรถยนต์   - - 1  

      
 พนักงานจ้างทั่วไป     

7.  ภารโรง - - 1  
8.  คนงาน - - 3  
9.  พนักงานขับรถยนต์ - - 2  

 งานนโยบายและแผน     
10.  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  37-3-01-3103-001 ช านาญการ 1  

 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน     
11.  นักพัฒนาชุมชน 37-3-01-3801-001 ปฏิบัติการ 1  

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     
12.  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  37-3-01-4805-001 ช านาญงาน 1  
 พนักงานจ้างตามภารกิจ     
13.  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - 1  

 งานกฎหมายและคดี     
14.  นิติกร  37-3-01-3105-001 ปก./ชก 1  
 พนักงานจ้างตามภารกิจ     
15.  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร - - 1  
      



ล าดับที่ ส่วนราชการ/กอง/ฝ่าย/ต าแหน่ง เลขที่ต าแหน่ง ระดับ จ านวน หมายเหตุ 
 กองคลัง     
1.  ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานคลัง ) 
37-3-04-2102-001 ต้น 1  

 งานการเงิน     
2.  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  37-3-04-4201-001 ช านาญงาน 1  

 งานบัญชี     
 พนักงานจ้างตามภารกิจ     

3.  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี - - 1  
4.  ผู้ช่วยเจ้าพนักธุรการ - - 1  

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้     
5.  นักวิชาการจัดเก็บรายได้  37-3-04-4204-001 ช านาญการ 1  

 พนักงานจ้างตามภารกิจ     
6.  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ - - 1  

 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ     
7.  เจ้าพนักงานพัสดุ  37-3-04-4203-001 ปฏิบัติงาน 1  

 พนักงานจ้างตามภารกิจ     
8.  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ - - 1  

      
 กองช่าง     

1.  ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง)  

37-3-05-2103-001 ต้น 1  

      
 งานก่อสร้าง     

2. นายช่างโยธา  37-3-05-4701-001 ปง./ชง. 1  
 พนักงานจ้างตามภารกิจ     

3. ผู้ช่วยนายช่างโยธา  - - 1  
4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - - 1  
5. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - - 1  
 งานประสานงานสาธารณูปโภค     
 พนักงานจ้างตามภารกิจ     

6. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า - - 1  
 พนักงานจ้างท่ัวไป     

7. คนงาน  - - 1  
      
      



 

ล าดับที่ ส่วนราชการ/กอง/ฝ่าย/ต าแหน่ง เลขที่ต าแหน่ง ระดับ จ านวน หมายเหตุ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     
1.  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

(นักบริหารการศึกษา)  
37-3-08-2107-001 ต้น 1  

 งานบริหารการศึกษา     
2.  นักวิชาการศึกษา  37-3-08-3803-001 ปฏิบัติการ 1  
  

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
    

3.  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - - 1  
 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
    

4.  ครู 37-3-08-6600-037 คศ.2 1  
5.  ครู 37-3-08-6600-038 คศ.1 1  
6.  ครู 37-3-08-6600-039 คศ.1 1  
7.  ครู 37-3-08-6600-040 คศ.1 1  
8.  ครู 37-3-08-6600-041 คศ.1 1  
 พนักงานจ้างตามภารกิจ     

 - - - -  
 พนักงานจ้างท่ัวไป     
9.  ผู้ดูแลเด็ก - - 4  

 

ทั้งนี้   ตั้งแตว่ันที่ 1  ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

  ประกาศ   ณ   วันที่    30  กันยายน  พ.ศ.2563 

                                              
         (นางเทียมตา   พรมรักษา)  
             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ 
 

 
 
 
 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์  

เรื่อง  ประกาศก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 

************************ 
ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ ได้เสนอขอความเห็นชอบจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566  ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพิษณโุลกพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  เรื่อง การก าหนดขนาดองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  21  สิงหาคม  2545  ประกอบกับ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18  แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  4)              
พ.ศ. 2546 และข้อ 16 (5) ก ข้อ 18 และข้อ 229  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
พิษณุโลก  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่     
24  ธันวาคม  2545 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการ และระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2559 ลงวันที่               
5 กุมภาพันธ์ 2559  ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพิษณุโลก  ในการประชุมครั้งที่ 
9/2563  เมื่อวันที่  24 กันยายน 2563  จึงประกาศก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ ดังนี้  

1. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
          มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการธุรการ งานสารบรรณ การจัดท าแผนพัฒนาต าบล  การจัดท าร่าง

ข้อบังคับ งานประชุมสภา อบต. งานประชุมคณะกรรมการบริหาร การจัดท าทะเบียนสมาชิก อบต. คณะกรรมการ
บริหารการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้ค าปรึกษาหน้าที่และความ
รับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของ อบต.                
การด าเนินการเกี่ยวกับ  การอนุญาตต่างๆ  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฎิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง      
แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 9  งานคือ  

1.1   งานบริหารทั่วไป 
- งานสารบรรณ 
- งานบริหารงานบุคคล 
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
- งานระเบียบข้อบังคับประชุม 
- งานการประชุม 

              -    งานอ านวยการและประสานงาน 
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1.2  งานนโยบายและแผน 
- งานนโยบายและแผน 
- งานวิชาการ 
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
- งานงบประมาณ 

1.3  งานกฎหมายและคดี 
- งานกฎหมายและคดี 
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
- งานข้อบัญญัติและระเบียบ 

1.4  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานอ านวยการ 
- งานป้องกัน 
- งานฟ้ืนฟู 

   1.6 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
     -   งานศูนย์เยาวชน 
     -   งานฝึกอบรมพัฒนาการ  
    -    งานฝึกอบรมอาชีพ 
     -    งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม 
     -    งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพด าเนินการ 
1.7 งานสังคมสงเคราะห์ 
     -   งานสงเคราะห์เด็ก  สตรี  คนชรา  ผู้พกิารและผู้ด้อยโอกาส 
     -    งานข้อมูล 
1.8 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
     -   งานส่งเสริมสุขภาพ 

- งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ 
          -     งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

- งานป้องกันยาเสพติด 
- งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ 

1.9 งานส่งเสริมการเกษตร  
- งานวิชาการเกษตร 
- งานเทคโนโลยีทางการเกษตร 
- งานส่งเสริมการเกษตร 
- งานข้อมูลวิชาการ 
- งานควบคุมและป้องกันโรคระบาด 
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2. กองคลัง  
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและทะเบียนรายรับ -จ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับ

การเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การน าส่งเงินการฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติเงินได้
ประเภทต่างๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและน าส่ง รายงานเงินคงเหลือประจ า 
การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต. การยืมเงินทดรองราชการ  การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่ งก่อสร้าง        
และทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบส าคัญ  และเงินยืมค้างช าระ      
การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาต และค่าธรรมเนียม
ต่างๆ และปฎิบัติหน้าที่อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ 

2.1 งานการเงิน 
- งานการเงิน 
- งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
- งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
- งานเก็บรักษาเงิน 
2.2 งานบัญชี 
- งานการบัญชี 
- งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
- งานงบการเงินและงบทดลอง 
- งานแสดงฐานะทางการเงิน 
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

      -    งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าเช่า  
   -    งานพัฒนารายได ้ 
      -    งานควบคุมกิจการค้า และค่าปรับ  
      -    งานทะเบียนควบคุม และเร่งรัดรายได้ 

2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
-    งานทะเบียนทรัพย์สิน และแผนที่ภาษี  
-    งานพัสดุ  
-    งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. กองช่าง 
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการส ารวจออกแบบและจัดท าโครงการใช้จ่ายเงินของ อบต. การอนุมัติเพ่ือ

ด าเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งานบ ารุง ซ่อม และจัดท าทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ อบต. การให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท าโครงการ และการออกแบบก่อสร้าง        
การสาธารณูปโภค การผังเมือง งานควบคุมอาคารการดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ และปฎิบัติหน้าที่
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งานคือ 

 
3.1  งานก่อสร้าง 
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
- งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน ทดน้ า 
- งานข้อมูลก่อสร้าง 
3.2   งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- งานประเมินราคา 
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
- งานออกแบบและบริการข้อมูล 
3.3   งานประสานสาธารณปูโภค 
- งานประสานกิจการประปา 
- งานไฟฟ้าสาธารณะ 
- งานระบายน้ า 
3.4   งานผังเมือง 
- งานส ารวจและแผนที่ 
- งานวางผังพัฒนาเมือง 
-    งานควบคุมทางผังเมือง 
 

4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษา ควบคุมดูแลตรวจสอบสถานศึกษาศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม ของสถานศึกษา สถาบันศาสนา ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3  งานคือ 

4.1 งานบริหารการศึกษา 
                           - งานประสานกิจกรรม 

                                - งานส่งเสริมการศึกษา 
                                - งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
 
 
 
 
 



 

4.2  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     -   งานส่งเสริมกิจกรรมศาสนา 
     -   งานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
    -   งานศูนย์วัฒนธรรม 

-   งานกีฬา 
 4.3  งานกิจการโรงเรียน 
- งานข้อมูล 
- งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก 
- งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน 
- งานติดตามและประเมินผล 

 
  การบริหารงานของแต่ละส่วนราชการให้มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้บริหารสูงสุดและมี
หัวหน้าส่วนราชการแต่ละส่วนบริหารงาน  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล         
(ก.อบต.) ก าหนด  
 

ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

  ประกาศ   ณ   วันที่     30   กันยายน  พ.ศ.2563 

 

           
           (นางเทียมตา   พรมรักษา)  
             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ 
 
 
 
 
 
 
 


