
 

 
ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ 

เรื่อง  การกําหนดกอง หรือส�วนราชการท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืนขององค�การบริหารส�วนตําบล  
......................................... 

 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดสกลนคร  เรื่อง หลักเกณฑ�และเง่ือนไข
เก่ียวกับการกําหนดกอง สํานัก  หรือส�วนราชการท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืนขององค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ.๒๕๖๓  
โดยกําหนดให.องค�การบริหารส�วนตําบล กําหนด กอง หรือส�วนราชการ ท่ีจําเป/น ให.สอดคล.องกับ ประกาศ
หลักเกณฑ�ดังกล�าว  

 เพ่ือให.การบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนตําบล เป/นไปด.วยความเรียบร.อย อาศัย
อํานาจตามความนัยมาตรา  ๑๕  และ  ๒๕ วรรคท.าย  แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส�วน
ท.องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  และมติคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดสกลนคร ในการประชุมครั้งท่ี ๓/
๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๔  จึงประกาศกําหนดกอง หรือส�วนราชการท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืนของ
องค�การบริหารส�วนตําบล ขององค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ ดังนี้ 

๑. ประกาศฉบับนี้เรียกว�า ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ   เรื่อง  การกําหนด
กอง หรือส�วนราชการท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืนขององค�การบริหารส�วนตําบล 
 ๒. ประกาศฉบับนี้ มีผลบังคับใช.นับต้ังแต�วันถัดจากวันท่ีองค�การบริหารส�วนตําบล                  
บงเหนือ ประกาศใช.เป/นต.นไป 
 ๓. ให.องค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ มีกองและส�วนราชการท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืน ดังนี้ 

๓.๑ สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล 
      มีอํานาจหน.าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานราชการท่ัวไปขององค�การบริหารส�วนตําบล งาน
เลขานุการของนายกองค�การบริหารส�วนตําบล รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลและเลขานุการนายก
องค�การบริหารส�วนตําบล งานกิจการสภาองค�การบริหารส�วนตําบล งานบริหารงานบุคคลของพนักงานส�วน
ตําบล และพนักงานจ.าง งานป;องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร.อย  งาน
จราจร งานวิเทศสัมพันธ� งานประชาสัมพันธ� งานส�งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการงาน
คุ.มครองดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล.อม และราชการท่ีมิได.กําหนดให.เป/นหน.าท่ีของกอง 
สํานัก หรือส�วนราชการใดในองค�การบริหารส�วนตําบลเป/นการเฉพาะ รวมท้ังกํากับและเร�งรัดการปฏิบัติ
ราชการขององค�การบริหารส�วนตําบลให.เป/นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค�การ
บริหารส�วนตําบล งานบริการข.อมูล สถิติ ช�วยเหลือให.คําแนะนําทางวิชาการ งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข.องและท่ีได.รับ
มอบหมาย 

 สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล (รหัสสํานัก/กอ ๐๑) จัดแบ�งงานภายในส�วนราชการ ดังนี้ 
      -  งานบริหารงานท่ัวไป     
       -  งานการเจ.าหน.าท่ี 
 -  งานวิเคราะห�นโยบายและแผน 
 -  งานป;องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 -  งานบริหารงานสาธารณสุข 



 

-๒- 
             ๓.๒ กองคลัง 

มีอํานาจหน.าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานการจ�ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี 
ค�าธรรมเนียม และการพัฒนารายได. งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค�าธรรมเนียม งานนําส�งเงิน การเก็บ
รักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทําบัญชี งาน
ตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเก่ียวกับเงินเดือน ค�าจ.าง ค�าตอบแทน เงินบําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืนๆ งาน
จัดทําหรือช�วยจัดทํางบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเก่ียวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรร
เงินต�างๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได.และรายจ�ายต�างๆ งานควบคุมการเบิกจ�ายเงิน งานทํางบทดลอง
ประจําเดือนและประจําปE งานเก่ียวกับการจัดซ้ือ จัดจ.าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจําหน�าย พัสดุ 
ครุภัณฑ� และทรัพย�สินต�างๆ งานเก่ียวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข.อมูล สถิติ ช�วยเหลือให.
คําแนะนําทางวิชาการด.านการเงินการคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย�สิน รวมถึงงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข.องหรือท่ี
ได.รับมอบหมาย 

กองคลัง  (รหัสสํานัก/กอง ๐๔) จัดแบ�งงานภายในส�วนราชการ  ดังนี้ 
 (๑) ฝJายการเงินและบัญชี 
-  งานการเงินและบัญชี 
-  งานเร�งรัดและจัดเก็บรายได. 
-  งานพัสดุและทรัพย�สิน 
-  งานบริหารงานท่ัวไป 

 ๓.๓ กองช�าง 
มีอํานาจหน.าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานสํารวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณ

ราคา งานจัดทําราคากลาง งานจัดทําข.อมูลทางด.านวิศวกรรมต�าง ๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งาน
ทะเบียนประวัติโครงสร.างพ้ืนฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล�งน้ํา งานติดต้ังซ�อมบํารุงระบบไฟส�องสว�างและ
ไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน� งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคาร
ตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก�อสร.าง งานจัดทําแผนปฏิบัติงานการก�อสร.างและซ�อมบํารุงประจําปE
งานควบคุมการก�อสร.างและซ�อมบํารุง งานจัดทําประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งาน
จัดทําทะเบียนประวัติการใช.เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะ งานเก่ียวกับการประปา งานเก่ียวกับการช�างสุขาภิบาล งานช�วยเหลือสนับสนอนเครื่องจักรกล 
งานช�วยเหลือสนับสนุนการป;องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานช�วยเหลือสนับสนุนด.านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล.อม งานจัดทําทะเบียนควบคุมการจัดซ้ือ เก็บรักษา การเบิกจ�ายวัสดุ อุปกรณ� อะไหล� น้ํามัน 
เชื้อเพลิง งานบริการข.อมูล สถิติช�วยเหลือให.คําแนะนําทางวิชาการด.านวิศวกรรมต�างๆ  รวมถึงงานอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข.องหรือท่ีได.รับมอบหมาย  

กองช�าง (รหัสสํานัก/กอง ๐๕) จัดแบ�งงานภายในส�วนราชการ  ดังนี้ 
 (๑) ฝ)ายแบบแผนและก�อสร,าง 
-  งานแบบแผนและก�อสร.าง 
-  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
-  งานสาธารณูปโภค 



 

                            -๓- 
 
-  งานผังเมือง 
-  งานบริหารงานท่ัวไป 

 ๓.๔ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
มีอํานาจหน.าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา  

ท้ังการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช�น การจัดการ
ศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการด.านการศึกษา งาน
โรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝMกและส�งเสริมอาชีพ 
งานห.องสมุด งานพิพิธภัณฑ� งานเครือข�ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศ งานส�งเสริมคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบํารุงศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปNญญาท.องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท.องถ่ิน งานการกีฬาและสวัสดิภาพและกองทุนเพ่ือ
การศึกษา งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ.าง และพนักงานจ.าง สังกัด
สถานศึกษาและศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก กรณียังไม�จัดต้ังกองการเจ.าหน.าท่ี งานบริการข.อมูล สถิติ ช�วยเหลือให.
คําแนะนําทางวิชาการ รวมถึงงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข.องหรือท่ีได.รับมอบหมาย 
         กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม (รหัสสํานัก/กอง ๐๘) จัดแบ�งงานภายในส�วนราชการ  ดังนี้ 

-  งานบริหารงานท่ัวไป 
-  งานส�งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
-  งานการบริหารการศึกษา 
-  งานการศึกษาปฐมวัย 

 ๓.๕. กองสวัสดิการสังคม 
     มีอํานาจหน.าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานจัดทําแผนงานด.านการพัฒนาสังคม ด.าน
สวัสดิการสังคม และด.านสังคมสงเคราะห� งานพัฒนาระบบ รูปแบบมาตรการ และวิธีการพัฒนาสังคม การจัด
สวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห�ท่ีสอดคล.องกับสภาพปNญหาและความต.องการของประชาชน งาน
พัฒนาชุมชน งานสํารวจและจัดต้ังคณะกรรมการชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานส�งเสริมสนับสนุนการจัด 
สวัสดิการสังคมแก�เด็ก สตรี ผู.สูงอายุ ผู.พิการ และผู.ด.อยโอกาส ผู.ไร.ท่ีพ่ึง ผู.ประสบภัยพิบัติต�าง ๆ งาน
สงเคราะห�เด็กและเยาวชน ผู.พิการทางร�างกายและสอง งานสงเคราะห�เด็กและเยาวชนผู.ถูกทอดท้ิง เร�ร�อน 
 ไร.ท่ีพ่ึง ถูกทําร.ายร�างกาย งานส�งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนท่ีประพฤติตนไม�เหมาะสมแก�วัย งาน
สงเคราะห�ครอบครัวท่ีประสบปNญหาความเดือดร.อนและเผยแพร�ความรู.เก่ียวกับการดําเนินชีวิตในครอบครัว 
งานด.านจิตวิทยา งานจ�ายเงินเบ้ียยังชีพผู.สูงอายุ ผู.พิการ ฯลฯ งานบริการข.อมูล สถิติ ช�วยเหลือให.คําแนะนํา
ทางวิชาการ งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข.องและท่ีได.รับมอบหมาย 

   กองสวัสดิการและสังคม (รหัสสํานัก/กอง ๑๑) จัดแบ�งงานภายในส�วนราชการ ดังนี้ 
-  งานบริหารงานท่ัวไป 
-  งานสวัสดิการสังคม 
-  งานส�งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
-  งานงานสังคมสงเคราะห� 
-  งานพัฒนาชุมชน 



 

                             -๔- 

    ๓.๖ หน�วยตรวจสอบภายใน 
มีอํานาจหน.าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปE งานการ 

ตรวจสอบความถูกต.องแลเชื่อถือได.ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ�ายเงินทุกประเภท 
ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย�สิน การเก็บรักษา
พัสดุ และทรัพย�สิน งานตรวจสอบการทําประโยชน�จากทรัพย�สินขององค�การบริหารส�วนตําบล งานตรวจสอบ
ติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการให.เป/นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค� และ
เป;าหมายท่ีกําหนดอย�างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห�และประเมินความมี
ประสิทธิภาพ ประหยัด คุ.มค�า ในการใช.ทรัพยากรของส�วนราชการต�างๆ งานประเมินการควบคุมภายในของ
หน�วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข.อมูล สถิติ ช�วยเหลือให.คําแนะนําแนว
ทางแก.ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก�หน�วยรับตรวจและผู.เก่ียวข.อง รวมถึงงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข.องหรือท่ีได.รับ
มอบหมาย  

     ประกาศ  ณ  วันท่ี      ๑๖  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔  

                         

      



 

- สําเนาคู�ฉบับ - 
ท่ี  สน ๗๓๐๐๑/  ๑๒๘                                           องค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ     
                                                                                                หมู�ท่ี ๑   อําเภอสว�างแดนดิน  
                                                  จังหวัดสกลนคร  ๔๗๑๑๐ 

                ๒   มีนาคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง  ส�งร�างแผนอัตรากําลังกรณีปรับโครงสร.างการแบ�งส�วนราชการใหม�  

เรียน  ประธานคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดสกลนคร 

อ.างถึง  หนังสือสํานักงานส�งเสริมการปกครองท.องถ่ินจังหวัดสกลนคร ท่ี สน ๐๐๒๓.๒/ว ๒๕๐๑๙  ลงวันท่ี        
          ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส�งมาด.วย  ๑. บัญชีรายชือ่องค�การบริหารส�วนตําบลท่ีขอความเห็นชอบในการปรับปรุงแผนฯ จํานวน ๑ ชุด 
                   ๒. ร�างเล�มแผนอัตรากําลัง ๓ ปE ประจําปEงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖        จํานวน ๑ ชุด 
 (ข.อ ๘-๑๑) 
                   ๓. ร�างประกาศปรับปรุงแผนอัตรากําลัง ๓ ปE       จํานวน ๑ ชุด 
                   ๔. ร�างประกาศกําหนดกอง สํานัก หรือส�วนราชการท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืน    จํานวน ๑ ชุด 
                   ๕. ร�างประกาศโครงสร.างส�วนราชการและอํานาจหน.าท่ีของส�วนราชการ            จํานวน ๑ ชุด 
                   ๖. สําเนาคําสั่งคณะกรรมการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง ๓ ปE     จํานวน ๑ ชุด 
                   ๗. สําเนารายงานประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง ๓ ปE    จํานวน ๑ ชุด 

 ตามท่ีหนังสืออ.างถึง คณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดสกลนคร (ก.อบต.จังหวัดสกลนคร) 
ได.ประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ�และเง่ือนไขเก่ียวกับโครงสร.าง
การแบ�งส�วนราชการวิธีการบริหารและปฏิบัติงานของพนักงานส�วนตําบล และกิจการอันเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลในขององค�การบริหารส�วนตําบล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ และการกําหนดกอง สํานัก  หรือ
ส�วนราชการท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืนขององค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ.๒๕๖๓ กําหนดให.องค�การบริหารส�วนตําบล 
จัดทําโครงสร.างการแบ�งส�วนราชการ รวมถึง การกําหนด กอง หรือส�วนราชการ ท่ีจําเป/น ให.สอดคล.องกับ
ประกาศหลักเกณฑ� ดังกล�าวนั้น 

 องค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ ได.ดําเนินตามประกาศดังกล�าวเรียบร.อยแล.ว รายละเอียด
ปรากฎตามสิ่งท่ีส�งมาด.วย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

              ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 (นายอําพันธ�  อรัญปNกษ�) 
                                                     นายกองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ  
สํานักปลัด อบต. 
งานการเจ.าหน.าที 
โทร.๐ –๔๒๗๐๔๙๕๕ 



 

 
 
ท่ี  สน ๗๓๐๐๑/ ๑๒๘                                             องค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ     
                                                                                                หมู�ท่ี ๑   อําเภอสว�างแดนดิน  
                                                  จังหวัดสกลนคร  ๔๗๑๑๐ 

              ๒     มีนาคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง  ส�งร�างแผนอัตรากําลังกรณีปรับโครงสร.างการแบ�งส�วนราชการใหม�  

เรียน  ประธานคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดสกลนคร 

อ.างถึง  หนังสือสํานักงานส�งเสริมการปกครองท.องถ่ินจังหวัดสกลนคร ท่ี สน ๐๐๒๓.๒/ว ๒๕๐๑๙  ลงวันท่ี        
          ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส�งมาด.วย  ๑. บัญชีรายชือ่องค�การบริหารส�วนตําบลท่ีขอความเห็นชอบในการปรับปรุงแผนฯ จํานวน ๑ ชุด 
                   ๒. ร�างเล�มแผนอัตรากําลัง ๓ ปE ประจําปEงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖        จํานวน ๑ ชุด 
 (ข.อ ๘-๑๑) 
                   ๓. ร�างประกาศปรับปรุงแผนอัตรากําลัง ๓ ปE       จํานวน ๑ ชุด 
                   ๔. ร�างประกาศกําหนดกอง สํานัก หรือส�วนราชการท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืน    จํานวน ๑ ชุด 
                   ๕. ร�างประกาศโครงสร.างส�วนราชการและอํานาจหน.าท่ีของส�วนราชการ            จํานวน ๑ ชุด 
                   ๖. สําเนาคําสั่งคณะกรรมการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง ๓ ปE     จํานวน ๑ ชุด 
                   ๗. สําเนารายงานประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง ๓ ปE    จํานวน ๑ ชุด 

 ตามท่ีหนังสืออ.างถึง คณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดสกลนคร (ก.อบต.จังหวัดสกลนคร) 
ได.ประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ�และเง่ือนไขเก่ียวกับโครงสร.าง
การแบ�งส�วนราชการวิธีการบริหารและปฏิบัติงานของพนักงานส�วนตําบล และกิจการอันเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลในขององค�การบริหารส�วนตําบล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ และการกําหนดกอง สํานัก  หรือ
ส�วนราชการท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืนขององค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ.๒๕๖๓ กําหนดให.องค�การบริหารส�วนตําบล 
จัดทําโครงสร.างการแบ�งส�วนราชการ รวมถึง การกําหนด กอง หรือส�วนราชการ ท่ีจําเป/น ให.สอดคล.องกับ
ประกาศหลักเกณฑ� ดังกล�าวนั้น 

 องค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ ได.ดําเนินตามประกาศดังกล�าวเรียบร.อยแล.ว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งท่ีส�งมาด.วย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

              ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 (นายอําพันธ�  อรัญปNกษ�) 
                                                     นายกองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ  
สํานักปลัด อบต. 
งานการเจ.าหน.าที 
โทร.๐ –๔๒๗๐๔๙๕๕ 



 

 
 
ท่ี  สน ๗๓๐๐๑/                                              องค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ     
                                                                                                หมู�ท่ี ๑   อําเภอสว�างแดนดิน  
                                                  จังหวัดสกลนคร  ๔๗๑๑๐ 

              ๑๖     เมษายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง  ส�งแผนอัตรากําลังกรณีปรับโครงสร.างการแบ�งส�วนราชการใหม�  

เรียน  ประธานคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดสกลนคร 

อ.างถึง  หนังสือสํานักงานส�งเสริมการปกครองท.องถ่ินจังหวัดสกลนคร ท่ี สน ๐๐๒๓.๒/ว ๒๕๐๑๙  ลงวันท่ี        
          ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส�งมาด.วย  ๑. เล�มแผนอัตรากําลัง ๓ ปE ประจําปEงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖         จํานวน ๑ ชุด 
                   ๒. ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากําลัง ๓ ปE             จํานวน ๑ ชุด 
                   ๓. ประกาศกําหนดกอง สํานัก หรือส�วนราชการท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืน         จํานวน ๑ ชุด 
                   ๔. ประกาศโครงสร.างส�วนราชการและอํานาจหน.าท่ีของส�วนราชการ            จํานวน ๑ ชุด 

                    ตามท่ีหนังสืออ.างถึง คณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดสกลนคร (ก.อบต.จังหวัดสกลนคร) 
ได.ประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ�และเง่ือนไขเก่ียวกับโครงสร.างการ
แบ�งส�วนราชการวิธีการบริหารและปฏิบัติงานของพนักงานส�วนตําบล และกิจการอันเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลในขององค�การบริหารส�วนตําบล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ และการกําหนดกอง สํานัก  หรือส�วนราชการท่ี
เรียกชื่ออย�างอ่ืนขององค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ.๒๕๖๓ กําหนดให.องค�การบริหารส�วนตําบล จัดทําโครงสร.าง
การแบ�งส�วนราชการ รวมถึง การกําหนด กอง หรือส�วนราชการ ท่ีจําเป/น ให.สอดคล.องกับประกาศหลักเกณฑ� 
ดังกล�าวนั้น 

 องค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ ได.ดําเนินตามประกาศดังกล�าวเรียบร.อยแล.ว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งท่ีส�งมาด.วย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

              ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 (นายอําพันธ�  อรัญปNกษ�) 
                                                     นายกองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ  
สํานักปลัด อบต. 
งานการเจ.าหน.าที 
โทร.๐ -๔๒๗๐๔๙๕๕ 
 
 
 



 

                       -สําเนาคู�ฉบับ- 
 
ท่ี  สน ๗๓๐๐๑/                                              องค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ     
                                                                                                หมู�ท่ี ๑   อําเภอสว�างแดนดิน  
                                                  จังหวัดสกลนคร  ๔๗๑๑๐ 

              ๑๖     เมษายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง  ส�งแผนอัตรากําลังกรณีปรับโครงสร.างการแบ�งส�วนราชการใหม�  

เรียน  ประธานคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดสกลนคร 

อ.างถึง  หนังสือสํานักงานส�งเสริมการปกครองท.องถ่ินจังหวัดสกลนคร ท่ี สน ๐๐๒๓.๒/ว ๒๕๐๑๙  ลงวันท่ี        
          ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส�งมาด.วย  ๑. เล�มแผนอัตรากําลัง ๓ ปE ประจําปEงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖         จํานวน ๑ ชุด 
                   ๒. ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากําลัง ๓ ปE             จํานวน ๑ ชุด 
                   ๓. ประกาศกําหนดกอง สํานัก หรือส�วนราชการท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืน         จํานวน ๑ ชุด 
                   ๔. ประกาศโครงสร.างส�วนราชการและอํานาจหน.าท่ีของส�วนราชการ            จํานวน ๑ ชุด 
 
                ตามท่ีหนังสืออ.างถึง คณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดสกลนคร (ก.อบต.จังหวัดสกลนคร) 
ได.ประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ�และเง่ือนไขเก่ียวกับโครงสร.างการ
แบ�งส�วนราชการวิธีการบริหารและปฏิบัติงานของพนักงานส�วนตําบล และกิจการอันเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลในขององค�การบริหารส�วนตําบล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ และการกําหนดกอง สํานัก  หรือส�วนราชการท่ี
เรียกชื่ออย�างอ่ืนขององค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ.๒๕๖๓ กําหนดให.องค�การบริหารส�วนตําบล จัดทําโครงสร.าง
การแบ�งส�วนราชการ รวมถึง การกําหนด กอง หรือส�วนราชการ ท่ีจําเป/น ให.สอดคล.องกับประกาศหลักเกณฑ� 
ดังกล�าวนั้น 

 องค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ ได.ดําเนินตามประกาศดังกล�าวเรียบร.อยแล.ว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งท่ีส�งมาด.วย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

              ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 (นายอําพันธ�  อรัญปNกษ�) 
                                                     นายกองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ  
สํานักปลัด อบต. 
งานการเจ.าหน.าที 
โทร.๐ -๔๒๗๐๔๙๕๕ 
 
 


