
 
 
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 

เร่ือง กำหนดตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง  ๓  ปี  รอบปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6  
(ฉบับปรับปรุงคร้ังที่  1)  พ.ศ. 2564 

------------------------------- 
  ตามท่ี ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น  ในการประชุมครั้งท่ี  8 /๒๕64 เมื่อวันท่ี  27 สิงหาคม ๒๕64   
มีมติเห็นชอบปรับโครงสร้างส่วนราชการ และกำหนดกอง สำนักหรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น ขององค์การ
บริหารส่วนตำบล   แจ้งตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ท่ี ขก ๐๐23.2/ว 22920 ลงวันท่ี 10 กันยายน  2564    

  อาศัยอำนาจตามมาตรา  ๒๕  วรรคท้าย  ประกอบมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒   ข้อ  ๑๓, ข้อ ๒๐  แห่งประกาศ  ก.อบต. จังหวัดขอนแก่น เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน         
พ.ศ. ๒๕๔๕  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  และมติ ก.อบต. จังหวัดขอนแก่น  ในการประชุมครั้งท่ี  8 /๒๕64     
เมื่อวันท่ี  27 สิงหาคม ๒๕64   จึงประกาศกำหนดตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง  ๓  ปี   ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล เรื่อง กำหนดตำแหน่ง
ตามแผนอัตรากำลัง  ๓  ปี รอบปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6 (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี  1)  พ.ศ. 2564” 
  ข้อ ๒  ประกาศฉบับนี้  มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 16 กันยายน  ๒๕64 เป็นต้นไป   

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกการกำหนดตำแหน่งในแผนอัตรากำลัง ๓ ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64–๒๕๖6 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ถ้ามี) และกำหนดตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64–๒๕๖6 ดังนี้ 

ที่ ช่ือตำแหน่งในสายงาน ประเภทตำแหน่ง ตำแหน่งเลขที ่
ระดับ

ตำแหน่ง 
จำนวน 
(อัตรา) 

หมายเหตุ 

๑ ปลัด อบต. (นบห.ท้องถ่ิน) บริหารท้องถ่ิน 05-3-00-1101-001 กลาง ๑  

๒ รองปลัด อบต. (นบห.ท้องถ่ิน) บริหารท้องถ่ิน 05-3-00-1101-002 ต้น ๑  

 สำนักปลัด อบต.(01)      

3 หน.สำนักปลัด อบต. (นบห.งานทั่วไป) อำนวยการท้องถ่ิน 05-3-01-2101-001 ต้น ๑  

 งานบริหารทั่วไป      

4 นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ 05-3-01-3102-001 ชำนาญการ ๑  

5 พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) (พนง.ภารกิจ) 01-ภ-005 - ๑  

6 คนงาน (พนง.ทั่วไป) 01-ท-001 - ๑  

7 คนงาน (พนง.ทั่วไป) 01-ท-002 - ๑  

 งานนโยบายและแผน      

8 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ 05-3-01-3103-001 ชำนาญการ ๑  

 งานกฎหมายและคดี      

9 นิติกร วิชาการ 05-3-01-3105-001 ปฏิบัติการ 1  
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ที่ ช่ือตำแหน่งในสายงาน ประเภทตำแหน่ง ตำแหน่งเลขที ่ ระดับ จำนวน หมายเหตุ 
 งานสวัสดิการและพฒันาชุมชน      

10 นักพัฒนาชุมชน วิชาการ 05-3-01-3801-001 ชำนาญการ 1  
11 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ทั่วไป 05-3-01-4801-001 ปง./ชง. 1 ว่างเดิม 

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      
12 จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั่วไป 05-3-01-4805-001 ชำนาญงาน ๑  

 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม      เปลี่ยนชื่อใหม่ 

13 นักวิชาการสุขาภิบาล  วิชาการ 05-3-01-3606-001 ชำนาญการ ๑  
 กองคลัง (04)      

14 ผู้อำนวยการกองคลัง (นบห.การคลัง) อำนวยการท้องถ่ิน 05-3-04-2102-001 ต้น ๑  
 งานการเงิน      

15 นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ 05-3-04-3201-001 ชำนาญการ 1  

16 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป 05-3-04-4201-001 ชำนาญงาน ๑  

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้      

17 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ วิชาการ 05-3-04-3203-001 ชำนาญการ ๑  

18 คนงาน (พนง.ทั่วไป) 04-ท-003 - ๑  

 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ      

19 เจ้าพนักงานพัสดุ ทั่วไป 05-3-04-4203-001 ชำนาญงาน ๑  

20 ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ (คุณวุฒิ) (พนง.ภารกิจ) 14-ภ-001 - ๑  

 กองช่าง (05)      

21 ผู้อำนวยการกองช่าง (นบห.ช่าง) อำนวยการท้องถ่ิน 05-3-04-4201-001 ต้น ๑  

 งานก่อสร้าง      

22 นายช่างโยธา ทั่วไป 05-3-05-4701-001 ชำนาญงาน ๑  

23 ผู้ช่วยนายช่างโยธา (คุณวุฒิ) (พนง.ภารกิจ) 05-ภ-002 - 1  

24 ผช.เจ้าพนักงานธุรการ (คุณวุฒิ) (พนง.ภารกิจ) 05-ภ-003 - ๑  

 กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม (08)     

25 ผอ.กองการศึกษา (นบห.ศึกษา) อำนวยการท้องถ่ิน 05-3-08-2107-001 ต้น ๑  

 งานบริหารการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม     

26 นักวิชาการศึกษา วิชาการ 05-3-08-3803-001 ชำนาญการ ๑  

27 ผช.เจ้าพนักงานธุรการ (คุณวุฒิ) (พนง.ภารกิจ) 05-ภ-004 - ๑  

 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม     

 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.เมืองพล      

28 ครูชำนาญการ สายงานการสอน 05-3-08-6600-316 คศ.2 1  

29 ครชูำนาญการ สายงานการสอน 05-3-08-6600-317 คศ.2 1  

30 ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (พนง.ภารกิจ) 08-อ-001 - 1  

31 ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (พนง.ภารกิจ) 08-อ-002 - 1  
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ที่ ช่ือตำแหน่งในสายงาน ประเภทตำแหน่ง ตำแหน่งเลขที ่ ระดับ จำนวน หมายเหตุ 

32 ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (พนง.ภารกิจ) 08-อ-004 - ๑  

33 ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (พนง.ภารกิจ) 08-อ-004 - ๑  

34 ผู้ดูแลเด็ก (พนง.ทั่วไป) 08-ท-004 - 1  

 หน่วยตรวจสอบบภายใน (12)      

35 นักวิชาการตรวจสอบภายใน วิชาการ 05-3-12-3205-001 ปก./ชก. 1 กำหนดใหม่ 

 
 
   ประกาศ   ณ  วันท่ี   16  เดือน  กันยายน   พ.ศ.   ๒๕64 
 

 
                    

                   (นายภูผา   ผาปริญญา) 
                   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


