
                                 

 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง  3  ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ 

--------------------------------------- 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  25  วรรคเจ็ด  ประกอบมาตรา  15  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 ข้อ 14 ข้อ 18 และข้อ 417/12 ของประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุรินทร์  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2545 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2545 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และมติคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดสุรินทร์  ในการประชุมครั้งที่ 9/2563  เมื่อวันที่  23  กันยายน  2563  จึงประกาศใช้แผนอัตรากลัง  
3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566  เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่ง  การใช้ต าแหน่ง และการ
ควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลตามที่กฎหมายก าหนด  ดังรายละเอียด
แนบท้ายนี้ 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  30  กันยายน  พ.ศ.2563 
 
                                                              
                                                               นายประณีย์    เสาะสิทธิ์ 
      (นายประณีย์    เสาะสิทธิ์) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
   

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ 
เรื่อง  ประกาศก าหนดส่วนราชการและโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ 
---------------------------------- 

  ตามที่ได้มีประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566  ตาม
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์  เรื่อง  ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 – 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์  ลงวันที่  30  กันยายน  พ.ศ.2563 นั้น 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 วรรคเจ็ด  ประกอบมาตรา  15  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  ข้อ 227  ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุรินทร์  
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ.2545 ลงวันที่ 4  
ธันวาคม  2545 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุรินทร์ในการประชุม
ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่  23  กันยายน 2563  จึงประกาศก าหนดส่วนราชการและโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์  ดังนี้ 

1.  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของ
องค์การบริหารส่วนต าบล และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง  หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วน
ต าบลโดยเฉพาะรวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตาม
นโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  มีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  6  
งาน ดังนี้ 

1.1. งานบริหารงานทั่วไป 
1.2. งานนโยบายและแผน 
1.3. งานกฎหมายและคดี 
1.4. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
1.5. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.6. งานการเจ้าหน้าที่ 
2.      กองคลัง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย  การรับ  การน าส่งเงิน  การ

เก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบส าคัญ  ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  เงิน
บ าเหน็จบ านาญ  เงินอ่ืน ๆ  งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงินต่าง ๆ  การจัดท า
บัญชีทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย  งานท างบทดลองประจ าเดือน



ประจ าปี  งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบลและงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  มีการ
แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4 งาน  ดังนี้ 
  2.1  งานการเงิน 
  2.2  งานบัญชี 
  2.3  งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ 
  2.4  งานพัสดุและทรัพย์สิน 
  3.  กองช่าง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ  ออกแบบ  การจัดท าข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบ  การก่อสร้าง  งานการ
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติ  งานการก่อสร้าง  และงานซ่อมบ ารุง  การควบคุมการ
ก่อสร้างและการซ่อมบ ารุง  งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติ  ติดตาม  ควบคุมการ
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม  เก็บรักษา  การเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์  
อะไหล่  น้ ามันเชื้อเพลิงและงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  มีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  2  
งาน  ดังนี้ 
  3.1  งานก่อสร้างและควบคุมอาคาร 
  3.2  งานสาธารณูปโภค 
  4.  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าที่จัดท าแผนยุทธศาสตร์ทางการศึกษา  
ประกอบด้วย  การจัดการศึกษาปฐมวัย  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน  การจัด
กิจกรรมพัฒนาอาชีพเยาวชน  รวบรวมผลงานการมีส่วนร่วมสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาแก่สังกัดต่าง ๆ  การ
ท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายมีการ
แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  2  งาน  ดังนี้ 
  4.1  งานบริหารการศึกษา 
  4.2  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  5.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสลงพัน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบปฏิบัติงานจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  
การอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยประถมศึกษา  ให้มีความรู้  ความประพฤติ  และความพร้อมทางด้านร่างกายจิตใจและ
อารมณ์  เตรียมความพร้อมและพัฒนาเด็กทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคมและสติปัญญาอย่างเหมาะสมตาม
วัย  พร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาระดับที่สูงขึ้น  และปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1   ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2563 
       
                                                               นายประณีย์    เสาะสิทธิ์ 
      (นายประณีย์    เสาะสิทธิ์) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ 



 
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ 
เรื่อง  ประกาศจัดพนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู  บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างทุกประเภท  

เข้าสู่ต าแหน่งตามแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.2564 – 2566  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ 

------------------------------------------ 
  ตามที่ได้มีประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566  ตาม
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์  เรื่อง  ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 – 2566  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์  ลงวันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2563  และประกาศ
องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์  เรื่อง  ประกาศก าหนดส่วนราชการและโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผน
อัตราก าลัง  3  ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566– ขององค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์  ลงวันที่  
30  กันยายน พ.ศ. 2563  นั้น 
 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  25  วรรคเจ็ด  ประกอบมาตรา  15  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  ข้อ 13  ข้อ 16  และข้อ 417/12  ของประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุรินทร์  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2545  ลงวันที่ 4  ธันวาคม  2545  และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และมติคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดสุรินทร์  ในการประชุมครั้งที่  9/2563  เมื่อวันที่  23  กันยายน  2563  จึงจัดพนักงานส่วนต าบล  
ข้าราชการ พนักงานครู  บุคลากรทางการศึกษา  และพนักงานจ้างทุกประเภทเข้าสู่ต าแหน่ง  ตามแผนอัตราก าลัง  3  
ปี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์  จ านวน            อัตรา   
ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1   ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2563 
 
                                                               นายประณีย์     เสาะสิทธิ์ 
      (นายประณีย์     เสาะสิทธิ์) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ที่ สร 84101/     องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ 
            อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
       ตุลาคม   2563 
 

เรื่อง  รายงานส่งแผนอัตราก าลัง  3  ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 และแผนพัฒนาพนักงานส่วน
ต าบล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 

 

เรียน  นายอ าเภอเมืองสุรินทร์ 
 

อ้างอึง  มติ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   1.แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566           จ านวน     3    เล่ม 
           2.แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2566 จ านวน     2    เล่ม 
 

  ตามท่ีอ้างถึง  คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุรินทร์ (ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์)  มีมติในการ
ประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่  23  กันยายน  2563  เห็นชอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี และแผนพัฒนาพนักงาน
ส่วนต าบล  ประจ าปีงบประมาณ   2564 – 2566  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์  และให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลด าเนินการตามมติให้แล้วเสร็จ  พร้อมกับรายงานให้เลขานุการ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์เพ่ือทราบ  
ภายใน 5  วันท าการ นั้น 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์  ได้ด าเนินการประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี  และแผนพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล  ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2566  เรียบร้อยแล้ว ในการนี้จึงขอส่งแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
และแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  ทั้งนี้ได้รายงานต่อท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์  
เพ่ือทราบแล้ว 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการต่อไป 
 
         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
      (นายประณีย์     เสาะสิทธิ์) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ 
ส านักปลัด อบต. 
โทร. 0 4455 8674 



 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) (๑) 

ส านักปลดั 

หัวหน้าส านักปลัด 

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) (๑) 

กองคลัง 

ผู้อ านวยการกองคลัง 

 (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (๑) 

กองช่าง 

ผู้อ านวยงานกองช่าง 
 (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (๑) 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ผู้อ านวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
(นักบริหารงานการศึกษา ระดบัตน้) (๑) 

-งานบริหารทั่วไป 
-งานนโยบายและแผน 

-งานกฎหมายและคด ี

-งานป้องกันฯ 

-งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

-งานการเจ้าหน้าท่ี 
 

-งานทะเบียนทรัพย์สินและพสัด ุ

-งานการเงินและบญัช ี

-งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
 
 

-งานก่อสร้างและควบคมุอาคาร 

-งานประสานสาธารณูปโภค 
 
 
 

-งานบริหารการศึกษา 

-งานส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 
ระดับ 

อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป  
ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้าง  
รวม 

ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป* 

จ านวน ๑ - - 1 3 - - - 2 - - 5 ๓ ๑6 

 

 

โครงสร้างส านักปลัด 

หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑) 

 

งานบริหารทั่วไป งานนโยบายและแผน งานกฎหมายและคด ี งานป้องกันและบรรเทา            
สาธารณภัย 

งานสวัสดิการและ               
พัฒนาชุมชน 

-เจ้าพนักงานธุรการ (ชง.)  (๒) 
-พนักงานขับรถยนต์ (๑) 
 -ภารโรง  (๑)*  

 -ยาม  (๑)* 
-คนงานท่ัวไป (๑)*      

-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
(ชก.) (1) 

-นิติกร (ปก.) (๑) -นักป้องกันและบรรเทาสาธารภัย (ชก.) 
(๑) 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (๒) 
-พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
(๑) 

-นักพัฒนาชุมชน 

(ชก.) (1) 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนา
ชุมชน (1)(ว่าง) 

-นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) 
(1) (ว่าง) 

งานการเจ้าหน้าท่ี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ระดับ 

อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป  
ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้าง  
รวม 

ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป* 

จ านวน ๑ - - - 3 - - - - - - ๑ - 5 

 

 

 

ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (๑) 

โครงสร้างกองคลัง 

งานพัสดุและทรัพย์สิน งานการเงิน งานบัญชี งานจัดเก็บและพัฒนารายได ้

-นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) (1) 
(ว่าง)  
 
 

-นักวิชาการคลัง (ชก.) (๑) -นักวิชาการเงินและบัญช ี
(ชก.) (๑) 

-นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ชก.) (๑) 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (๑) 



 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 
ระดับ 

อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป  
ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้าง  
รวม 

ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป* 

จ านวน ๑ - - - - - - - ๑ - - ๒ - 5 

 

 

 

โครงสร้างกองช่าง 

ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (๑) 

งานก่อสร้างและควบคุมอาคาร งานประสานธารณปูโภค 

-นายช่างโยธา (ชง.) (๑) 
 -นายช่างโยธา (ปง./ชง.)(1) 
(ว่าง) 
 
 

-ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (๑) 
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา (1) 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
ระดับ 

อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป  
ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้าง  
รวม 

ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป* 

จ านวน - - - 1 ๑ - - 
 

- - - - ๒ ๑ 5 
หมาย

เหตุรวม
ครู 

 

 

โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
(นักบริหารงานการศึกษา ระดบัตน้) (ว่าง) 

งานบริหารการศึกษา งานส่งเสรมิการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

-นักวิชาการศึกษา (ชก) (๑) 
-ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (๑) 

-ครู คศ.๑ (๑) 
-ผู้ดูแลเด็ก (๑) 
-ผู้ดูแลเด็ก (๑)* 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ระดับ 

หน ศพด. สายงานการสอน 
ต าแหน่งครู/วิทยฐานะ 

บุคลากรสนับสนุนการสอน บุคลากรสนับสนุน
สถานศึกษา 

ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง รวม 

- ครู ชก ชพ ชช การเงิน/บัญชี/
พัสดุ 

ธุรการ/
บันทึก
ข้อมูล 

โภชนาการ/
อนามัยรร. 

คอมพิวเตอร์/โสต
ทัศนศึกษา 

(ภารโรง)  ภารกิจ ทั่วไป  

จ านวน - 1 - - - - - - - - - 1 1 3 
 

 

คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ว่าง) 
(รอการจัดสรรอัตราและงบประมาณจาก สถ.) 

 

งานงบประมาณ 
นางสุพรพิณ  ประดับทอง ครู(งด.คศ.1) 

 

 

งานบุคคล 
นางสุพรพิณ  ประดับทอง ครู(งด.คศ.1) 

 

งานบริหารทั่วไป 
นางสุพรพิณ   ประดบัทอง ครู(งด.คศ.1) 

นางสาวกัญชพร   ตรงค านึง ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) 

งานหลักสูตร และการสอน 
งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
งานทะเบียน และเอกสารส าคัญ 
งานพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม และเทคโนโลย ี
งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
งานนิเทศและพัฒนาคุณภาพ 
งานประกันคุณภาพภายในและประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
 

-แผนพัฒนาการศึกษา 
-แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
-แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
-การบริหารงานพัสดุ 
-การจัดซื้อ จัดจ้าง 
-งานทะเบียนและจัดเก็บ 
-งานตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 
-งานควบคุมและตรวจสอบภายใน 
 
 

-การลงเวลาปฏิบัติงาน 
-งานเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ 
-งานวิจัย และการรักษาวินัย 
-งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
-งานความดี ความขอบและขวัญก าลังใจ 
-งานประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
 

-งานธุรการ สารบรรณ การรายงาน 
-งานระบบข้อมูลสารสนเทศ 
-งานอาคารสถานที่ 
-งานประชาสัมพันธ์ 
-งานรับนักเรียน 
-งานบริการสุขภาพอนามัย 
-งานประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-งานบริการสุขภาพอนามัย 
 

งานวิชาการ 
นางสุพรพิณ   ประดบัทอง ครู (งด.คศ.1) 
นางพรรณี     ดิเรก  ผู้ดูแลเด็ก(ทกัษะ) 

 



 

 

 

 
ที ่

 
ชื่อ – สกุล 

 
วุฒิ

การศกึษา 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม่ เงินเดอืน  
หมายเหตุ  

เลขทีต่ าแหน่ง 
 

ต าแหน่ง 
 

ระดับ 
 

เลขทีต่ าแหน่ง 
 

ต าแหน่ง 
 

ระดับ 
เงินเดอืน 
(x12) 

เงินประจ า
ต าแหน่ง 
(x12) 

เงินเพิม่อืน่
ค่าตอบแทน 

(x12) 
1 นายวรรณชัย   เพชรแก้ว ปริญญาโท 68-3-00-1101-001 ปลัด อบต. ต้น 68-3-00-1101-001 ปลัด อบต. ต้น 455,520 42,000 86,400 583,920 
ส านักปลัด            
2 นางสาวศศิธร   วรรณูปถัมภ์ ปริญญาโท 68-3-01-2101-001 หัวหน้าส านักปลัด ต้น 68-3-01-2101-001 หัวหน้าส านักปลัด ต้น 376,080 42,000  418,080 
3 นายมงคล       พาชื่น ปริญญาโท 68-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ชก. 68-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ชก. 349,320 -  349,320 
4 นางสาวสกุลรัตน์   ศิลางาม ปริญญาโท 68-3-01-3103-001 นักวิเคราะห์ฯ ชก. 68-3-01-3103-001 นักวิเคราะห์ฯ ชก. 329,760 -  329,760 
5 จอ.ดิเรก      เรียงเงิน ปริญญาโท 68-3-01-3810-001 นักป้องกันฯ ชก. 68-3-01-3810-001 นักป้องกันฯ ชก. 293,880 - 7,800 301,680 
6 นายทรงศักดา   สีระสาร ปริญญาตรี 68-3-01-3105-001 นิติกร ปก. 68-3-01-3105-001 นิติกร ปก. 293,760 -  293,760 
7 - - 68-3-01-3102-001 

 
นักทรัพยากรบุคคล ปก./

ชก. 
68-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ปก./

ชก. 
355,320 -  355,320 

8 นางสาวธัญญา   ทัดศรี ปริญญาโท 68-3-01-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ ชง. 68-3-01-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ ชง. 254,280 -  254,280 
9 นางสาวจันทรา  ฉัตรทอง ปริญญาตรี 68-3-01-4101-002 เจ้าพนักงานธุรการ ชง. 68-3-01-4101-002 เจ้าพนักงานธุรการ ชง. 230,400 -  230,400 
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภทผู้มีทักษะ)            
10 นายอธิพันธ์     พุทธคี ปวส. - พนักงานขับรถยนต์ - - พนักงานขับรถยนต์ - 130,320 -  130,320 
11 นายธวัฒนพล  เสาวคนฐิตเดช ปวส. - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา - - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา - 135,000 -  135,000 
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)            
12 นายยุทธนา    ประยงค์หอม ปวส. - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน - - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน - 160,440 -  160,440 
13 นายวินัย       มานุจ า ปวส. - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน - - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน - 134,280 -  134,280 
14 - - - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน - - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน - 112,800   112,800 
พนักงานจ้างทั่วไป            
15 นายธีระยุทธ   มานุจ า - - คนงานทั่วไป - - คนงานทั่วไป - 108,000 -  108,000 
16 นายสุภาพ     มานุจ า - - ยาม - - ยาม - 108,000 -  108,000 
17 นายจ าลอง    เยาวลักษณ์ - - ภารโรง - - ภารโรง - 108,000 -  108,000 

 

 



 

 

 

 

 
ที ่

 
ชื่อ – สกุล 

 
วุฒิ

การศกึษา 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม่ เงินเดอืน  
หมายเหตุ  

เลขทีต่ าแหน่ง 
 

ต าแหน่ง 
 

ระดับ 
 

เลขทีต่ าแหน่ง 
 

ต าแหน่ง 
 

ระดับ 
เงินเดอืน 
(x12) 

เงินประจ า
ต าแหน่ง 
(x12) 

เงินเพิม่อืน่
ค่าตอบแทน 

(x12) 
กองคลัง            
18 นางสุภัตรา     บุญศิริ ปริญญาโท 68-3-04-2102-001 ผู้อ านวยการคลัง ต้น 68-3-04-2102-001 ผู้อ านวยการคลัง ต้น 429,240 42,000 - 471,240 
19 นางสาววิลาสินีย์    งามปลอด ปริญญาโท 68-3-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญชี ชก. 68-3-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญชี ชก. 305,640 - - 305,640 
20 นางสาวอรทัย      ดาศรี ปริญญาโท 68-3-04-3202-001 นักวิชาการคลัง ชก. 68-3-04-3202-001 นักวิชาการคลัง ชก. 299,640 - - 299,640 
21 นางดวงดาว         สามารถ ปริญญาตรี 68-3-04-3203-001 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชก. 68-3-04-3203-001 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชก. 299,640 - - 299,640 
22 - - 68-3-04-3204-001 นักวิชาการพัสดุ ปก./

ชก. 
68-3-04-3204-001 นักวิชาการพัสดุ ปก./

ชก. 
- - - ปรับเกลี่ยตาม

มติ.กอบต.สร. 

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)            
23 นางสุรีรัตน์      เตียงทอง ปริญญาตรี - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บฯ - - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บฯ - 171,600 - - 171,600 

กองชา่ง            
24 นายปรัชญภัทร์    ดีย่ิง ปริญญาตรี 68-3-05-2103-001 ผู้อ านวยการกองช่าง ต้น 68-3-05-2103-001 ผู้อ านวยการกองช่าง ต้น 396,000 42,000 - 438,000 
25 นายสุริยากรณ์     เจนขนบ ปริญญาตรี 68-3-05-4701-001 นายช่างโยธา ชง. 68-3-05-4701-001 นายช่างโยธา ชง. 296,760 - - 296,760 
26 - - 68-3-05-4701-002 นายช่างโยธา ป ง . /

ชง. 
68-3-05-4701-002 นายช่างโยธา ปง./

ชง. 
297,900 - - 297,900 

พนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)            
27 นายอิทธิพัทธ์      นึกงาม ปวช. - ผู้ช่วยนายช่างโยธา  - ผู้ช่วยนายช่างโยธา - 145,920 - - 145,920 
28 นายสุทธิศักดิ์      เหมือนมี ปวส. - ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  - ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า - 152,400 - - 152,400 
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ชื่อ – สกุล 

 
วุฒิ

การศกึษา 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม่ เงินเดอืน  
หมายเหตุ  

เลขทีต่ าแหน่ง 
 

ต าแหน่ง 
 

ระดับ 
 

เลขทีต่ าแหน่ง 
 

ต าแหน่ง 
 

ระดับ 
เงินเดอืน 
(x12) 

เงินประจ า
ต าแหน่ง 
(x12) 

เงินเพิม่อืน่
ค่าตอบแทน 

(x12) 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม            
29 - - 68-3-08-2107-001 ผู้อ านวยการกองการศึกษา ต้น 68-3-08-2107-001 ผู้อ านวยการกองการศึกษา ต้น 393,600 42,000 - 435,600 
30 นายวุฒิ        ระถาพล ปริญญาตรี 68-3-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา ชก. 68-3-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา ชก. 317,520 - - 317,520 
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)            
31 นางสาวพรรนิภา     ดุจเพ็ญ ปริญญาตรี - ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา - - ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา - 255,840 - - 255,840 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสลงพัน            
32 - - - หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - - หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - - - - รอจัดสรร 
33 นางสุพรพิณ     ประดับทอง ปริญญาตรี 68-3-08-6600-480 ครู - 68-3-08-6600-480 ครู - - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภทผู้มีทักษะ)            
34 นางพรรณี      อดิเรก ปริญญาตรี - ผู้ดูแลเด็ก - - ผู้ดูแลเด็ก - - - -  
พนักงานจ้างทั่วไป            
35 นางสาวกัญชพร    ตรงค านึง ปริญญาตรี - ผู้ดูแลเด็ก - - ผู้ดูแลเด็ก - - - -  

 

 

 

 



 

 

 

 

 


