
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 

เรื่อง  ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกอง  
หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 

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

  ด้วยคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ (ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์) ได้ประกาศ               
ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ เรื ่อง กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหาร                
ส่วนตำบล พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลประกาศกำหนด
กอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งถือว่าเป็นส่วนราชการที่มีความจำเป็นในการบริหารราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำเป็นประกาศการแบ่งส่วนราชการ                
ขององค์การบริหารส่วนตำบล และกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนภายในกรอบที่กำหนด  
 

  ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ประกอบมาตรา 25 วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบข้อ 4 และข้อ 5 ของประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ 
เรื ่อง กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที ่เรียกชื ่ออย่างอื ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563               
ลงวันที ่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุร ินทร์ ในการประชุม               
คร ั ้งท ี ่  5/2564 เม ื ่อว ันที่ 27 พฤษภาคม 2564 และประกาศองค์การบร ิหารส่วนตำบลตาอ็อง เร ื ่อง                  
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2564 ลง
วันที่  7 มิถุนายน 2564 จึงประกาศกำหนดการแบ่งส ่วนราชการและอำนาจหน้าที ่ความรับผิดชอบ                
ของกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ดังนี้ 
        1 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานราชการทั่วไป
ขององค์การบริหารส่วนตำบล งานเลขานุการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล การ
บริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งาน
ส่งเสริมการเกษตร งานการพาณิชย์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบ
เรียบร้อย งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งาน
นิติการ งานคุ้มครอง ดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อม และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็น
หน้าที่ของกอง สำนัก หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัด
การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
และท่ีได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 7 งาน ดังนี้ 
                  1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
     1.2 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
    1.3 งานนิติการ 
    1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    1.5 งานการเจ้าหน้าที่ 
   1.6 งานส่งเสริมการเกษตร 
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       1.7 งานบริหารงานสาธารณสุข   
   2 กองคลัง มีหน้าที ่ร ับผิดชอบเกี ่ยวกับ งานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี 
ค่าธรรมเนียมและการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานนำส่งเงิน การเก็บ       
รักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทำบัญชี  
งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอ่ืน ๆ 
งานจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการ
จัดสรรเงินต่าง ๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทำงบทดลอง
ประจำเดือนและประจำปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจำหน่ายพัสดุ 
ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้
คำแนะนำทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุ และทรัพย์สิน งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 5 งาน ดังนี้ 
      2.1 งานการเงินและบัญชี 
     2.2 งานพัฒนารายได้ 
     2.3 งานพัสดุและทรัพย์สิน 
     2.4 งานบริหารงานทั่วไป 
     2.5 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
   3 กองช่าง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสำรวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณ
ราคา งานจัดทำราคากลาง งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ       
งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟส่อง
สว่างและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุม
อาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดทำแผนปฏิบัติงาน การก่อสร้างและซ่อมบำรุง
ประจำปี งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานจัดทำประวัติ ติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล 
งานจัดทำทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับการประปา งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล 
งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม งานจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมัน
เชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ ด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
และท่ีได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 6 งาน ดังนี้ 
     3.1 งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง 
     3.2 งานควบคุมการก่อสร้าง 
     3.3 งานสาธารณูปโภค 
     3.4 งานควบคุมอาคาร 
    3.5 งานสำรวจและออกแบบ 
       3.6 งานบริหารงานทั่วไป 
   4 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานบริหารการศึกษา  
งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตาม
อัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหาร
วิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา  
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งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศ งาน
ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา 
งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งานการกีฬาและนันทนาการ 
งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  งานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพ
และกองทุนเพื่อการศึกษา งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง
สังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณียังไม่จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ 
ให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน 
ดังนี้ 

 4.1 งานบริหารการศึกษา 
     4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
     4.3 งานนิเทศการศึกษา   
      4.4 งานบริหารงานทั่วไป 
   5. กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ 
งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
และท่ีได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน ดังนี้ 
 5.1 งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
     5.2 งานสังคมสงเคราะห์ 
    5.3 งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
       5.4 งานบริหารงานทั่วไป 
   6. หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน
ประจำปี งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการ
จ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและ
ทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตาม
นโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์
และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ งานประเมินการ
ควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ ให้
คำแนะนำแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่
ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 งาน ดังนี้ 
  6.1 งานตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล 

6.2 งานบริหารงานทั่วไป 
(รายละเอียดตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการแนบท้ายประกาศนี้) 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่  7  มิถุนายน  พ.ศ. 2564 

       
             (นายสหัส   ยิ่งยงยทุธ) 

             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 



                           
ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง แนบท้ายประกาศองค์การบริหารสว่นตำบลตาอ็อง เรื่อง ประกาศกำหนดโครงสร้างการ

แบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ระดับ 
บริหารงานท้องถิ่น อำนวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง  

รวม ต้น กลาง ต้น กลาง ปก. ชก. ปง. ชง. ภารกิจ (คุณวุฒิ) ภารกิจ (ทักษะ) ทั่วไป 
จำนวน 1 1 5 - 12 8 5 2 - 2 10 2 48 

 

ภาระค่าใช้จา่ยด้านบุคคลตาม ม.35 แหง่ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (คำนวณตามแผนอตัรากำลัง 3 ปี) 
ปีงบ 2564 ตั้งไว้ 
65,895,010 บาท 

1) ค่าใช้จ่ายดา้นบุคคลฯ   10,988,580 บาท ปีงบ 2565 ตั้งไว้ 
69,189,761 บาท 

1) ค่าใช้จ่ายดา้นบุคคลฯ   11,350,140 บาท ปีงบ 2566 ตั้งไว้ 
72,649,250 บาท 

1) ค่าใช้จ่ายดา้นบุคคลฯ   11,719,020 บาท 
2) ประโยชน์ตอบแทนอื่น    1,648,287 บาท 2) ประโยชน์ตอบแทนอื่น    1,702,521 บาท 2) ประโยชน์ตอบแทนอื่น  1,757,853 บาท 
รวม 1)+2) = 12,636,867 คิดเป็นร้อยละ 19.18 รวม 1)+2) = 13,052,661 คิดเป็นร้อยละ 18.87 รวม 1)+2) = 13,476,873 คิดเป็นร้อยละ 18.56 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดบักลาง) (1) 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) (1) 

  

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
(นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.) (1) (ว่าง) 

กองช่าง 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1) 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

 (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (1) 
 

 
 
 

กองคลัง 
ผู้อำนวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1) 

 

 
 
 
 
 

สำนักปลัดองค์การบริหารสว่นตำบล 
หัวหน้าสำนกัปลัดองค์การบริหารสว่นตำบล 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1) 

 

กองสวัสดิการสังคม 
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) (1) 

 -งานบริหารงานทั่วไป 
-งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
-งานนิติการ 
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-งานการเจ้าหน้าที ่
-งานส่งเสริมการเกษตร 
-งานบริหารงานสาธารณสุข 

 -งานการเงินและบัญชี 
-งานพัฒนารายได้ 
-งานพัสดุและทรัพย์สิน 
-งานแผนที่ภาษีและทะเบยีนทรัพย์สิน 
-งานบริหารงานทั่วไป 
 
 

-งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง 
-งานควบคุมการกอ่สร้าง 
-งานสาธารณูปโภค 
-งานควบคุมอาคาร 
-งานสำรวจและออกแบบ 
-งานบริหารงานทั่วไป 
 
 
 

-งานบริหารการศึกษา 
-งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
-งานนิเทศการศึกษา   
-งานบริหารงานทั่วไป 
 
 

 

-งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
-งานสังคมสงเคราะห์ 
-งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
-งานบริหารงานทั่วไป 
 



     
 

    -โครงสร้างสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล– 

 

 
 

ระดับ 
อำนวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้างป

ระจำ 

พนักงานจ้าง 

รวม  
ภารกิจ 

 
ทั่วไป* ต้น กลาง สูง ปฏิบตัิการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบตัิงาน ชำนาญงาน อาวุโส 

   จำนวน 1 - - 5 1 - - 1 - - - 3 1 12 

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1) 

 

งานบริหารงานทั่วไป 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 

                           

-เจ้าพนักงานธุรการ (ปง.)(1) 
-พนักงานขับรถยนต์ (1) 
-พนักงานตกแต่งสวน (1) 
-พนักงานขับรถยนต์* (1) 

  - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
    (ปก/ชก.) (1) (วา่ง) 

 

  -นกัป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
   (ปก.)  (1) 
  -พนกังานขับรถยนต์ (1) 
 

 

งานนิติการ 

    -นิติกร  
     (ปก./ชก.) (1)  
     (วา่ง) 
 

 

งานการเจ้าหนา้ที ่

                           

 -นักทรัพยากรบุคคล  
  (ชก.) (1) 

 

งานส่งเสริมการเกษตร 

                           

 -นักวิชาการเกษตร  
  (ปก./ชก.) (1) (วา่ง) 

 

งานบริหารงานสาธารณสุข 

                           

 -นักวิชาการสาธารณสุข  
  (ปก./ชก.) (1) (วา่ง) 



                                                                                              
              -โครงสร้างกองคลัง- 

 

 
 
 

ระดับ 
อำนวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 

ลูกจ้างประจำ 

พนักงานจ้าง 

รวม  
ภารกิจ 

 
ทั่วไป* ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส 

   จำนวน 1 - - - 4 - - 2 - -  - 1 - 8 

ผู้อำนวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1)  

งานพัสดุและทรัพย์สิน งานการเงินและบัญชี 
 

งานพัฒนารายได ้
 

 - นักวิชาการพัสดุ (ชก.) (1) 
 - เจา้พนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)  
    (1) (วา่ง) 
  -ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานพัสด ุ(1) 

 

  -นกัวิชาการเงินและบัญช ี 
   (ชก.)  (1) 
  -นกัวิชาการคลัง  (ชก.)  (1) 
 
 

 

 -นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (/ชก.) (1) 

งานบริหารงานทั่วไป 
 

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
 

 -เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง.) (1)  



                                                                                       
                                                                                          -โครงสร้างกองช่าง- 
 

 
 

ระดับ 
อำนวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 

ลูกจ้างประจำ 

พนักงานจ้าง 
รวม 

 
ภารกิจ 

 
ทั่วไป* ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส  

   จำนวน 1 - - - - - - - 2 - - 3 1 7 

 
 
   

ผู้อำนวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1) 

 

งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง 
 

 

งานควบคุมการก่อสร้าง 
 

 

งานสาธารณูปโภค 

 

  - นายช่างโยธา (ชง.) (1) 

   
   - นายช่างโยธา (ชง.) (1) 

 
 

 -ผู้ช่วยนายชา่งไฟฟ้า   (1) 
-ช่างเครื่องสูบน้ำ (2) 

-พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา* (1) 

 

 

งานควบคุมอาคาร 
 

 

งานสำรวจและออกแบบ 
 

 

งานบริหารงานทั่วไป 



 
            -โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม- 

  
 
 

ระดับ 
อำนวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 

ลูกจ้างประจำ 

พนักงานจ้าง 

รวม  
ภารกิจ 

 
ทั่วไป* 

ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส 
   จำนวน 1 - -  5 3 - - 1 - - - 4 - 14 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (1)  

 
 
 
 
 

งานบริหารการศึกษา  
 

     
 
 

งานบริหารงานทั่วไป 

  - นักวิชาการศึกษา (ชก.) (1) 
  - เจ้าพนกังานธุรการ (ปง.) (1)  

  

 - หวัหนา้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (3) 
 - ครู (4) 
 - ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (4)    

     
 
 

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

     
 
 

งานนิเทศการศึกษา 



 

                         -โครงสร้างกองสวัสดิการสังคม-  

 

ระดับ 
อำนวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 

ลูกจ้างประจำ 

พนักงานจ้าง 

รวม 
 

ภารกิจ 
 
ทั่วไป* 

ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส 
   จำนวน 1 - -  1 - - - 1 - - - 1    - 4 

 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) (1)  

งานสังคมสงเคราะห์ 
 
 

งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
 

 

งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 

   

- นักพัฒนาชุมชน (ปก.ชก.) (1) 

 

   

 -เจ้าพนกังานพัฒนาชุมชน (ปง./ชง.) (1) 

 

   

     -ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ  (1) 

 
 

งานบริหารงานทั่วไป 
 
 



                     โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน 
 

 
 

 งสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน-  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 
อำนวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 

ลูกจ้างประจำ 

พนักงานจ้าง 

รวม  
ภารกิจ 

 
ทั่วไป* 

ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส 
   จำนวน  - - -  1 - - -  - - - -  -    - 1 

 
 

         

 
 
 
 
 
 
 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) (1)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน  (ปก./ชก.) (1) (ว่าง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

งานบริหารงานทั่วไป 
   - งานธุรการ 
   - งานจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 
   - การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน 
   - งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำแนวทางแก้ไข 
   - งานปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 

งานตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล 
   - งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน  การบัญชี เอกสารการรับ 
      การจ่ายเงินทุกประเภท 
   - งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน 
   - งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล 
   - งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน 
   - งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ 
   - งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน 



     - โครงสร้างการบริหารภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยาง- 
   

 
 

 

 
 

ระดับ 

หน.
ศพด. 

 

สายงานการสอน 
ตำแหน่งครู/วิทยฐานะ บุคลากรสนับสนุนการสอน 

บุคลากรสนับสนุน 
สถานศึกษา ลูกจ้าง 

ประจำ 

พนักงานจ้าง  
 

รวม 
ภารกิจ 

 
 

ทั่วไป* - ครู ผช. ชก. ชพ. ชช. การเงิน/
บัญช/ีพัสด ุ

ธุรการ/    
บันทึกข้อมูล 

โภชนาการ/
อนามัย รร. 

คอมพิวเตอร์/
โสตทัศนศึกษา 

(ภารโรง) 

จำนวน 1 - 2 - - - - - - - - 1 - 4 

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ว่าง) 
(รอการจัดสรรอัตราและงบประมาณจาก สถ.) 

 

 

ฝ่ายบริหาร 

     -น.ส.กัลลิกา  ประดับ ครู (งด.คศ.2) 
 

ฝ่ายวิชาการ 
     - นางดวงดาว  ไทยเหียม ครู (งด.คศ.2) 

 

  - งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  - งานจัดกระบวนการเรียนรู้ 

   
 

  - งานบุคคล 
  - งานเสนอคำขอและงบประมาณ 
 

  - งานปกครอง 
  - งานกิจกรรม/โครงการ 

 
 

 

คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

ฝ่ายปกครอง 

    -  
 

 

ฝ่ายบรกิาร 

     นางศุทธินี   ดีสม ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 

  - งานธุรการ 
  - งานประชาสัมพันธ ์
 
 



 
      - โครงสร้างการบริหารภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงทรัพย์ – แสงตะวัน- 

 

 
 

 

 
 

ระดับ 

หน.
ศพด. 

 

สายงานการสอน 
ตำแหน่งครู/วิทยฐานะ บุคลากรสนับสนุนการสอน 

บุคลากรสนับสนุน 
สถานศึกษา ลูกจ้าง 

ประจำ 

พนักงานจ้าง  
 

รวม 
ภารกิจ 

 
 

ทั่วไป* - ครู ผช. ชก. ชพ. ชช. การเงิน/
บัญช/ีพัสด ุ

ธุรการ/    
บันทึกข้อมูล 

โภชนาการ/
อนามัย รร. 

คอมพิวเตอร์/
โสตทัศนศึกษา 

(ภารโรง) 

จำนวน 1 - 1 - - - - - - - - - - 2 

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ว่าง) 
(รอการจัดสรรอัตราและงบประมาณจาก สถ.) 

 

 

ฝ่ายบริหาร 

      
 

ฝ่ายวิชาการ 
     - นางจรรยา  ไทยเหียม ครู (งด.คศ.2) 

 

  - งานพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 
  - งานจัดกระบวนการเรียนรู้ 

   
 

  - งานบุคคล 
  - งานเสนอคำขอและงบประมาณ 
 

  - งานปกครอง 
  - งานกิจกรรม/โครงการ 
 

 

 

คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

ฝ่ายปกครอง 

     
 

 

ฝ่ายบรกิาร 

  

  - งานธุรการ 
  - งานประชาสัมพันธ ์
 
 



         - โครงสร้างการบริหารภายในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดพิฦกทักษิณ- 
  

 
 

 

 
 
 

ระดับ 

หน.
ศพด. 

 

สายงานการสอน 
ตำแหน่งครู/วิทยฐานะ บุคลากรสนับสนุนการสอน 

บุคลากรสนับสนุน 
สถานศึกษา ลูกจ้าง 

ประจำ 

พนักงานจ้าง  
 

รวม 
ภารกิจ 

 
 

ทั่วไป* - ปก.  ชก. ชพ. ชช. การเงิน/
บัญช/ีพัสด ุ

ธุรการ/    
บันทึกข้อมูล 

โภชนาการ/
อนามัย รร. 

คอมพิวเตอร์/
โสตทัศนศึกษา 

(ภารโรง) 

จำนวน 1 1 - - - - - - - - - 3 - 5 

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ว่าง) 
(รอการจัดสรรอัตราและงบประมาณจาก สถ.) 

 

 

ฝ่ายบริหาร 
   -นางวิมาลย์  แท่นแก้ว ครู (งด.คศ.1) 

 

ฝ่ายวิชาการ 
 - นางฉวีวรรณ  ทองเศก ผู้ดูแลเดก็ (ทักษะ) 

  - งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  - งานจัดกระบวนการเรียนรู้ 
   
 

  - งานบุคคล 
  - งานเสนอคำขอและงบประมาณ 
 

  - งานปกครอง 
  - งานกิจกรรม/โครงการ 

 
 

 

คณะกรรมการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดพิฦกทักษิณ 

ฝ่ายปกครอง 
   - นางสภุาพ  นิลแก้ว ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
  

 

ฝ่ายบริการ 
    - นางรำแพน  ถ่ินทอง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 

  - งานธุรการ 
  - งานประชาสัมพันธ ์
 
 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 
เรื่อง  ประกาศจัดพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง  

ทุกประเภท เข้าสู่ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง  

(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 
………………………………..……………….. 

 

  ตามที่ ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง เรื ่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 -  2566 ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง (ฉบับที ่ 1) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 7  มิถุนายน 2564                  
และประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง เรื ่อง ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ                              
และอำนาจหน้าที ่ความรับผิดชอบของกอง หรือส่วนราชการที ่เร ียกชื ่ออย่างอื ่นขององค์การบริหาร                     
ส่วนตำบลตาอ็อง ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2564 นั้น  
 

  ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ประกอบมาตรา 25 วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์                  
ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 จึงประกาศจัดพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู 
บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างทุกประเภท เข้าสู่ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลตาอ็อง ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ 

 

 ประกาศ  ณ  วันที่  7  มิถุนายน  พ.ศ. 2564 
 

          
             (นายสหัส   ยิ่งยงยทุธ) 

           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 
 

 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/9/90/Tra-Khrut.gif


บัญชีการจัดพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างทุกประเภท เข้าสู่ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2564  

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2564 
 

ที ่ ตำแหน่งเลขที่ ชื่อ-สกลุ 
ผู้ดำรงตำแหน่ง 

ชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน/ 
ชื่อตำแหน่งพนักงานคร ู

ชื่อตำแหน่งในสายงาน/ 
ชื่อตำแหน่งพนักงานจ้าง 

ตำแหน่ง 
ประเภท 

ระดับตำแหน่ง/วิทย
ฐานะ 

หมายเหตุ 

1 68-3-00-1101-001 นายณรงค์      เอิบอิ่ม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นักบริหารงานท้องถิ่น บริหารท้องถิ่น กลาง  
2 68-3-00-1101-002 น.ส.อมรรัตน์   ศรีไสว รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นักบริหารงานท้องถิ่น บริหารท้องถิ่น ต้น  

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล       
3 68-3-01-2101-001 นายพัสกร    ประดับสุข หัวหน้าสำนักปลัด อบต. นักบริหารงานท่ัวไป อำนวยการท้องถิ่น ต้น  

4 68-3-01-3103-001 - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ปก./ชก. (ว่าง) 

5 68-3-01-3105-001 - นิติกร นิติกร วิชาการ ปก./ชก. (ว่าง) 

6 68-3-01-3606-001 - นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุข วิชาการ ปก./ชก. (ว่าง) 

7 68-3-01-3401-001 - นักวิชาการเกษตร นักวิชาการเกษตร วิชาการ ปก./ชก. (ว่าง) 

8 68-3-01-3102-001 น.ส.ณัฐติยา  นามวัฒน์ นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชก.  

9 68-3-01-3810-001 จ.อ.ณัทกร เสาวภากาญจน์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิชาการ ปก.  

10 68-3-01-4101-001 จ.ส.อ.สมปอง  เอิบอิ่ม เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ท่ัวไป ปง.  

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)      

11 - นายสมศักดิ์  นิยมชอบ - พนักงานขับรถยนต์ - - สัญญาจ้าง 1 ต.ค. 64-30 ก.ย. 66 

12 - นายผุสดี     ทองดี - พนักงานตกแต่งสวน - - สัญญาจ้าง 1 ต.ค. 64-30 ก.ย. 66 

13 - นายฐกร     ยืนยงชาติ - พนักงานขับรถยนต์  -  - สัญญาจ้าง 1 ต.ค. 64-30 ก.ย. 66 

พนักงานจ้างทั่วไป      

14 - นายรุ่งวิทย์    ไทยเหียม - พนักงานขับรถยนต์  -  - สัญญาจ้าง 1 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64 

กองคลัง       

15 68-3-04-2102-001 นางสาวณิชาภัทร  ไม้หอม ผู้อำนวยการกองคลัง นักบริหารงานการคลัง อำนวยการท้องถิ่น ต้น  



-2-  
 

ที ่ ตำแหน่งเลขที่ ชื่อ-สกลุ 
ผู้ดำรงตำแหน่ง 

ชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน/ 
ชื่อตำแหน่งพนักงานคร ู

ชื่อตำแหน่งในสายงาน/ 
ชื่อตำแหน่งพนักงานจ้าง 

ตำแหน่ง 
ประเภท 

ระดับตำแหน่ง/
วิทยฐานะ 

หมายเหตุ 

กองคลัง       

15 68-3-04-2102-001 นางสาวณิชาภัทร  ไม้หอม ผู้อำนวยการกองคลัง นักบริหารงานการคลัง อำนวยการท้องถิ่น ต้น  

16 68-3-04-3201-001 น.ส.หฤทัย    สำเร็จดี นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ชก.  

17 68-3-04-3202-001 น.ส.พวงเพชร   นาฬิเก นักวิชาการคลัง นักวิชาการคลัง วิชาการ ชก.  

18 68-3-04-3203-001 นายศิวกร      วิปุละ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ วิชาการ ชก.  

19 68-3-04-3204-001 นางพนิตพิชา  ขันทอง นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการพัสดุ วิชาการ ชก.  

20 68-3-04-4203-001 - เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานพัสดุ ท่ัวไป ปง./ชง. ร้องขอให้ สถ.สอบคัดเลือกแทน 

21 68-3-04-4204-001 นางสาวธัญสิริ  เจริญศิริ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ท่ัวไป ปง.  

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)      

22  - นายธนกฤต   แสงทอง - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  -  - สัญญาจ้าง 1 ต.ค. 64-30 ก.ย. 66 

กองช่าง      

23 68-3-05-2103-001 นายวิทยากูล     พูนชัย ผู้อำนวยการกองช่าง นักบริหารงานช่าง อำนวยการท้องถิ่น ต้น  

24 68-3-05-4701-001 นายอภินันท์    แร้วกระโทก นายช่างโยธา นายช่างโยธา ท่ัวไป ชง.  

25 68-3-05-4701-002 นายสุทธิศักดิ์   คงถือมั่น นายช่างโยธา นายช่างโยธา ท่ัวไป ชง.  

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)      

26 - นายสุทิน   สารเพ็ชร - ช่างเครื่องสูบน้ำ - - สัญญาจ้าง 1 ต.ค. 64-30 ก.ย. 66 

27 - นายวีรัก    วิเศษศรี - ช่างเครื่องสูบน้ำ - - สัญญาจ้าง 1 ต.ค. 64-30 ก.ย. 66 

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)      

28 - นายธีระกานต์  บุญงาม - ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  -  - สัญญาจ้าง 1 ต.ค. 64-30 ก.ย. 66 

พนักงานจ้างทั่วไป      

29 - - - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  -  - (ว่าง) 
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ที ่ ตำแหน่งเลขที่ ชื่อ-สกลุ 
ผู้ดำรงตำแหน่ง 

ชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน/ 
ชื่อตำแหน่งพนักงานคร ู

ชื่อตำแหน่งในสายงาน/ 
ชื่อตำแหน่งพนักงานจ้าง 

ตำแหน่ง 
ประเภท 

ระดับตำแหน่ง/
วิทยฐานะ 

หมายเหตุ 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      

30 68-3-08-2107-001 นางรัชนีกร    ไทยเหียม ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

นักบริหารงานการศึกษา อำนวยการท้องถิ่น ต้น  

31 68-3-08-3803-001 นางวริฐา      รักชาติ นักวิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา วิชาการ ปก.  

32 68-3-08-4101-002 นางนันทพร   บุหงา เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ท่ัวไป ปง.  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยาง      

33 68-3-08-6600-123 - หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - - -  

34 68-3-08-6600-415 นางดวงดาว   ไทยเหียม ครู ครู (รับเงินเดือน อันดับ คศ.2) สายการสอน  ชก.  

35 68-3-08-6600-412 น.ส.กัลลิกา   ประดับ ครู ครู (รับเงินเดือน อันดับ คศ.2) สายการสอน ชก.  

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)      

36  - นางศุทธินี     ดีสม  - ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (เงินอุดหนุน)  -  - สัญญาจ้าง 1 ต.ค. 64-30 ก.ย. 66 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงทรัพย์-แสงตะวัน      

37 68-3-08-6600-124 - หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - - -  

38 68-3-08-6600-414 นางจรรยา     ไทยเหียม ครู ครู (รับเงินเดือน อันดับ คศ.2) สายการสอน ชก.  

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดพิฦกทักษิณ      

39 68-3-08-6600-125 - หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - - -  

40 68-3-08-6600-413 นางวิมาลย์    แท่นแก้ว ครู ครู (รับเงินเดือน อันดับ คศ.1) สายการสอน  -  

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)      

41  - นางฉวีวรรณ   ทองเศก  - ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (เงินอุดหนุน)  -  - สัญญาจ้าง 1 ต.ค. 64-30 ก.ย. 66 

42  - นางรำแพน    ถิ่นทอง  - ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (เงินอุดหนุน)  -  - สัญญาจ้าง 1 ต.ค. 64-30 ก.ย. 66 

43  - นางสุภาพ     นิลแก้ว  - ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (เงินอุดหนุน)  -  - สัญญาจ้าง 1 ต.ค. 64-30 ก.ย. 66 
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ที ่ ตำแหน่งเลขที่ ชื่อ-สกลุ 
ผู้ดำรงตำแหน่ง 

ชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน/ 
ชื่อตำแหน่งพนักงานคร ู

ชื่อตำแหน่งในสายงาน/ 
ชื่อตำแหน่งพนักงานจ้าง 

ตำแหน่ง 
ประเภท 

ระดับตำแหน่ง/
วิทยฐานะ 

หมายเหตุ 

กองสวัสดิการสังคม      

44 68-3-11-2105-001 นายชัชพิสิฐ     อุไร ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นักบริหารงานสวัสดิการสังคม อำนวยการท้องถิ่น ต้น  

45 68-3-11-3801-001 น.ส.ณัฐนพิน    จอยรัมย์ นักพัฒนาชุมชน วิชาการ วิชาการ ปก.  

46 68-3-11-4801-001 น.ส.วรรณิศา    คล้ายบุตร เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ท่ัวไป ท่ัวไป ปง.  

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)      

47  - นางสุชาดา     บุญยงค์ - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  -  - สัญญาจ้าง 1 ต.ค. 64-30 ก.ย. 66 

หน่วยตรวจสอบภายใน      

48 68-3-12-3205-001 - นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการตรวจสอบภายใน วิชาการ ปก./ชก. (ว่าง) 

 
 

                 
 

 
 
 
 
 
 


