
 
 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
เรื่อง  โครงสรางสวนราชการ  และการแบงสวนราชการภายในองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  อําเภอปกธงชัย  

จังหวัดนครราชสีมา  ฉบับแกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  1)  พ.ศ. ๒๕๖4 
----------------------------------- 

 ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  (ก.อบต.)  ไดปรับปรุงประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนตําบล  เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับโครงสรางการแบงสวนราชการ  วิธีการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล  และกิจการอันเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนตําบล 
(ฉบับท่ี  2)  พ.ศ. 2563  ลงวันท่ี  19  สิงหาคม  2563  เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลมีโครงสราง   
การแบงสวนราชการท่ีเหมาะสมสอดคลองกับลักษณะการบริหาร  อํานาจหนาท่ี  ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน
และคุณภาพงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน  นั้น 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  15  ประกอบกับมาตรา  25  วรรคเจ็ด แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบคุคลสวนทองถ่ิน  2542  ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา  
เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับโครงสรางการแบงสวนราชการ  วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของ
พนักงานสวนตําบล  และกิจการอันเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับท่ี  ๒)  
พ.ศ. 2563  ลงวันท่ี  26  มกราคม  2564  และเรื่อง  กําหนดกอง  สํานัก  หรือสวนราชการท่ีเรียกชื่อ
อยางอ่ืนขององคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2563  ลงวันท่ี  26  มกราคม  2564  ประกอบกับมติ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา  ในการประชุมครั้งท่ี  5/2564  เม่ือวันท่ี  25  
พฤษภาคม  2564  มีมติเห็นชอบรางประกาศองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  เรื่อง  โครงสรางสวนราชการ  
และการแบงสวนราชการภายในองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  อําเภอปกธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา   
ฉบับแกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  ๑)  พ.ศ. 2564  แลวจึงประกาศดังนี้ 
 ขอ  ๑  ประกาศฉบับนี้เรียกวา  ประกาศองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  เรื่อง  โครงสรางสวนราชการ  
และการแบงสวนราชการภายในองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  อําเภอปกธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา   
ฉบับแกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  ๑)  พ.ศ. 2564 
 ขอ  ๒  ประกาศฉบับนี้  มีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี  23  มิถุนายน  2564  เปนตนไป 
 ขอ  3  ใหยกเลิกประกาศองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  เรื่อง  การกําหนดสวนราชการและ
อํานาจหนาท่ีของสวนราชการองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  พ.ศ. ๒๕๖3  ลงวันท่ี  30  กันยายน 2563 
 ขอ  ๔  องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  เปนองคการบริหารสวนตําบล  ประเภทสามัญ  กําหนด
ตําแหนงพนักงานสวนตําบลสายงานผูบริหาร  ดังนี้ 

4.๑  ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ใหเปนตําแหนงประเภทบริหารทองถ่ิน  ระดับกลาง  
โดยอาจปรับปรุงเปนระดับสูงไดตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 

4.2  ตําแหนงหัวหนาสวนราชการ  ไดแก  ผูอํานวยการหรือท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน  ใหเปนตําแหนง
ประเภทอํานวยการทองถ่ิน  ระดับตน 
 สําหรับตําแหนงสายงานผูปฏิบัติ  ไดแก  ตําแหนงประเภทท่ัวไป  และตําแหนงประเภทวิชาการ     
จะเปนระดับใดนั้น  ใหเปนไปตามหลักเกณฑวาดวยการเลื่อนระดับ 
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 ขอ  5  องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  มีปลัดองคการบริหารสวนตําบล  (นักบริหารงานทองถ่ิน  
ระดับกลาง)  เปนผูบริหารสูงสุดของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินฝายประจํา  โดยกําหนดโครงสราง
สวนราชการ  และการแบงสวนราชการภายในออกเปน  6   สวนราชการ  ดังนี้ 

1. สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล  (01) 
2. กองคลัง  (04) 
3. กองชาง  (05) 
4. กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  (08) 
5. กองสงเสริมการเกษตร  (14) 
6. หนวยตรวจสอบภายใน  (12) 

โดยแตละสวนราชการมีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
1. สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล  มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ  งานราชการท่ัวไป 

ขององคการบริหารสวนตําบล  งานเลขานุการของนายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการ   
บริหารสวนตําบล  และเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  งานกิจการสภาองคการบริหารสวนตําบล  
การบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  งานสวัสดิการสังคม        
งานสังคมสงเคราะห  งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  ผูสูงอายุ  และผูดอยโอกาส  งานกิจการขนสง      
งานสงเสริมการทองเท่ียว  งานการพาณิชย  งานสงเสริมและพัฒนาอาชีพ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
งานเทศกิจ  งานรักษาความสงบเรียบรอย  งานจราจร  งานวิเทศสัมพันธ  งานสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  งานนติิการ  งานคุมครอง  ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  งานสิ่งแวดลอม  และราชการ
ท่ีมิไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของกอง  สํานัก  หรือสวนราชการใดในองคการบริหารสวนตําบลเปนการเฉพาะ  
รวมท้ังกํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในองคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามนโยบาย  
แนวทาง  และแผนการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล  งานบริการขอมูล  สถิติ  ชวยเหลือให
คําแนะนําทางวิชาการ  งานอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 

โดยกําหนดงานหลักภายในสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  7  งาน  ดังนี้ 
1.1 งานบริหารงานท่ัวไป 
1.2 งานการเจาหนาท่ี 
1.3 งานยุทธศาสตรและงบประมาณ 
1.4 งานนิติการ 
1.5 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.6 งานสวัสดิการสังคม 
1.7 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

2. กองคลัง  มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานการจายเงิน  การรับเงิน  การจัดเก็บภาษี  
คาธรรมเนียม  และการพัฒนารายได  งานสรุปผล  สถิติการจัดเก็บภาษี  คาธรรมเนียม  งานนําสงเงิน      
การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน  งานการตรวจสอบใบสําคัญ  ฎีกาทุกประเภท  งานการจัดทําบัญชี  
งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท  งานเก่ียวกับเงินเดือน  คาจาง  คาตอบแทน  เงินบําเหน็จ  บํานาญ และเงินอ่ืน ๆ  
งานจัดทําหรือชวยจัดทํางบประมาณและเงินนอกงบประมาณ  งานเก่ียวกับสถานะการเงินการคลัง  งานการ
จัดสรรเงินตาง ๆ  งานทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตาง ๆ งานควบคุมการเบิกจายเงิน  งานทํางบทดลอง
ประจําเดือนและประจําป  งานเก่ียวกับการจัดซ้ือ  จัดจาง  จัดหา  งานทะเบียนคุม  งานการจําหนายพัสดุ  
ครุภณัฑ  และทรัพยสินตาง ๆ  งานเก่ียวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท  งานบริการขอมูล  สถิติ  ชวยเหลือ
ใหคําแนะนําทางวิชาการดานการเงิน  การคลัง  การบัญชี  การพัสดุและทรัพยสิน  งานอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของและ
ท่ีไดรับมอบหมาย 
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โดยกําหนดงานหลักภายในกองคลัง  จํานวน  4  งาน  ดังนี้ 
2.1 งานบริหารงานคลัง 
2.2 งานการเงินและบัญชี 
2.3  งานพัฒนารายได 
2.4 งานพัสดุและทรัพยสิน 

3.  กองชาง  มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ  งานสํารวจ  งานออกแบบและเขียนแบบ       
งานประมาณราคา  งานจัดทําราคากลาง  งานจัดทําขอมูลทางดานวิศวกรรมตาง ๆ  งานจัดเก็บและทดสอบ
คุณภาพวัสดุ  งานจัดทําทะเบียนประวัติโครงสรางพ้ืนฐาน  อาคาร  สะพาน  คลอง  แหลงน้ํา  งานติดตั้ง   
ซอมบํารุงระบบไฟสองสวางและไฟสัญญาณจราจร  งานปรับปรุงภูมิทัศน  งานผังเมืองตามพระราชบัญญัต ิ
การผังเมือง  งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานตรวจสอบการกอสราง  งานจัดทําแผนปฏิบัติ
งานการกอสรางและซอมบํารุงประจําป  งานควบคุมการกอสรางและซอมบํารุง  งานจัดทําประวัติ  ติดตาม  
ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  งานจัดทําทะเบียนประวัติการใชเครื่องจักรกลและยานพาหนะ         
งานแผนการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานเก่ียวกับการประปา  งานเก่ียวกับการชาง
สุขาภิบาล  งานชวยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล  งานชวยเหลือสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
งานชวยเหลือสนับสนุนดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  งานจัดทําทะเบียนคุมการจัดซ้ือ  เก็บรักษา  
การเบิกจายวัสดุ  อุปกรณ  อะไหล  น้ํามันเชื้อเพลิง  งานบริการขอมูล  สถิติ  ชวยเหลือใหคําแนะนําทาง
วิชาการดานวิศวกรรมตาง ๆ  งานอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 

โดยกําหนดงานหลักภายในกองชาง  จํานวน  4  งาน  ดังนี้ 
3.1 งานแบบแผนและกอสราง 
3.2 งานควบคุมอาคาร 
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค 
3.4 งานผังเมือง 

๔.  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ  งานบริหาร
การศึกษา  งานพัฒนาการศึกษา  ท้ังการศึกษาในระบบการศึกษา  การศึกษานอกระบบการศึกษา  และ
การศึกษาตามอัธยาศัย  เชน  การจัดการศึกษาปฐมวัย  อนุบาลศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  และ
อาชีวศึกษา  งานบริหารวิชาการดานการศึกษา  งานโรงเรียน  งานกิจการนักเรียน  งานการศึกษาปฐมวัย   
งานขยายโอกาสทางการศึกษา  งานฝกและสงเสริมอาชีพ  งานหองสมุด  งานพิพิธภัณฑ  งานเครือขายทาง
การศึกษา  งานศึกษานิเทศก  งานสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร  งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการศึกษา  งานการศาสนา  งานบํารุงศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน  และวัฒนธรรม
อันดีของทองถ่ิน  งานการกีฬาและนันทนาการ  งานกิจกรรมเด็กเยาวชน  และการศึกษานอกโรงเรียน      
งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  งานสงเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและกองทุนเพ่ือการศึกษา  งานบริการขอมูล  สถิติ 
ชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการ  งานอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 

โดยกําหนดงานหลักภายในกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  จํานวน  3  งาน  ดังนี้ 
4.1 งานบริหารการศึกษา 
4.2 งานสงเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.3 งานสงเสริมกีฬาและนันทนาการ 

 
/5. กองสงเสริม... 
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๕.  กองสงเสริมการเกษตร  มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ  งานวิชาการเกษตรกรรม  
การศึกษา  คนควา  ทดลอง  และวิเคราะหวิจัยทางการเกษตร  การวิเคราะหดิน  งานสงเสริมการเกษตร   
การเพาะปลูก  การปรับปรุงวิธีการผลิต  การเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร  พืชไร  พืชสวน  สาธิตการ  
ปลูกพืช  การปราบศัตรูพืช  การใชปุย  งานวิเคราะหวิจัยเพ่ือควบคุมพันธุพืช  การจัดและรักษามาตรฐานพันธุพืช  
การปรับปรุงงพันธุพืช  การคัดพันธุพืช  การขยายพันธุพืช  งานจัดหาแหลงน้ําและพัฒนาระบบชลประทาน
เพ่ือการเกษตร  งานสงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร  งานบรรจุภัณฑ  และรานสินคาเกษตรกรรม  
งานสงเสริมและพัฒนาระบบสหกรณการเกษตร  งานวิชาการปศุสัตว  การศึกษา  คนควา  ทดลอง  และ
วิเคราะหวิจัยทางการปศุสัตว  งานตรวจสอบควบคุมการเลี้ยงสัตว  ท้ังดานสุขภาพ  งานปองกัน  เฝาระวัง  
และการบําบัดรักษาโรคระบาดสัตว  จัดหาชีวภัณฑและเวชภัณฑเพ่ือใชในการปองกันและกําจัดโรคระบาดสัตว  
การกักสัตว  การปรับปรุงบํารุงพันธุ  ขยายพันธุ  เพาะพันธุสัตว  การผลิตและจัดหาน้ําเชื้อเพ่ือใชในการ   
ผสมเทียม  การอนุบาลสัตว  สถานพยาบาลสัตว  งานตรวจสอบควบคุมการฆาสัตว  การแปรรูปผลิตภัณฑ 
จากสัตว  งานสงเสริมใหเกษตรกรทําการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ  การกํากับตรวจสอบการลักลอบขนสง  การคา  
การจําหนายเนื้อสัตวปาสงวน  งานสงเสริมสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม         
การอนุรักษดิน  แหลงน้ําธรรมชาติ  ปาไม  งานตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว  กฎหมายวาดวยการบํารุง
พันธุสัตว  กฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว  กฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว  กฎหมาย    
วาดวยโรคพิษสุนัขบา  และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  งานสงเสริมสนับสนุนวิชาการเกษตรและเทคโนโลยี
ทางการเกษตร  งานศูนยถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร  งานฝกอบรมเผยแพรความรูแกเกษตรกร      
งานบริการขอมูล  สถิติ  ชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการ  งานอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 

โดยกําหนดงานหลักภายในกองสงเสริมการเกษตร  จํานวน  4  งาน  ดังนี้ 
5.1 งานสงเสริมการเกษตร 
5.2 งานสงเสริมปศุสัตว 
5.3 งานปองกันโรคพืชและสัตว 
5.4 งานวิจัยและพัฒนาการเกษตร 

6.  หนวยตรวจสอบภายใน  มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ  งานจัดทําแผนการตรวจสอบ
ภายในประจําป  งานการตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของเอกสารการเงิน  การบัญชี  เอกสารการรับ
การจายเงินทุกประเภท  ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน  การบัญชี  งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุ
และทรัพยสิน  การเก็บรักษาพัสดุและทรัพยสิน  งานตรวจสอบการทําประโยชนจากทรัพยสินขององคการ
บริหารสวนตําบล  งานตรวจสอบติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน  โครงการใหเปนไป
ตามนโยบาย  วัตถุประสงค  และเปาหมายท่ีกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และประหยัด       
งานวิเคราะหและประเมินความมีประสิทธิภาพ  ประหยัด  คุมคา  ในการใชทรัพยากรของสวนราชการตาง ๆ  
งานประเมินการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ  งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน  งานบริการขอมูล  
สถิติ  ชวยเหลือใหคําแนะนําแนวทางแกไข  ปรับปรุงการปฏิบัติงานแกหนวยรับตรวจและผูเก่ียวของ  งานอ่ืนๆ  
ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 

สําหรับรายละเอียดหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละงานท่ีจัดแบงภายในสวนราชการ  ใหเปนไป
ตามโครงสรางสวนราชการ  และแผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง  3  ป  ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2566  แนบทายประกาศนี้ 
 

/ขอ  6  การประเมิน... 
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ขอ  6  การประเมินเพ่ือปรับขนาดขององคการบริหารสวนตําบล  การกําหนดตําแหนงหรือ
ปรับปรุงตําแหนงหัวหนาสวนราชการ  ใหถือปฏิบัติตามเง่ือนไขหรือตัวชี้วัดและวิธีดําเนินการตามท่ี
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา  (ก.อบต.จ.นม.)  กําหนด 

 ขอ  7  การเปลี่ยนแปลงโครงสรางสวนราชการ  การปรับปรุงตําแหนงสายงานผูบริหาร  ซ่ึงมีผลทําให
ตําแหนงสายงานผูบริหารเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  ใหเปนไปตามเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดนครราชสีมา  (ก.อบต.จ.นม.)  กําหนด 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  23  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕64 
 
 
 

(นายมนตรี  กรก่ิง) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสรางสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง  3  ป  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2566 
แนบทายประกาศ  อบต. ภูหลวง  เรื่อง  โครงสรางสวนราชการ  และการแบงสวนราชการภายใน  อบต. ภูหลวง 

อ.ปกธงชัย  จ.นครราชสมีา  ฉบับแกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  1)  พ.ศ. 2564 
โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 

๑. สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
  1.1 งานบริหารงานท่ัวไป 

-งานบริหารงานท่ัวไป 
-งานธุรการและสารบรรณ 
-งานเลือกตั้งและทะเบียนขอมูล 
-งานการจัดรับรองการประชุมสัมมนาตางๆ 
-งานดูแลรักษาอาคารสถานท่ี  จัดเตรียมและ

บริการดานสถานท่ี 
-งานการจัดวางระบบและติดตามประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

๑. สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
  1.1 งานบริหารงานท่ัวไป 

(1) งานราชการท่ัวไปของ  อบต. 
(2) งานอํานวยการ 
(3) งานธุรการและสารบรรณกลาง 
(4) งานเลขานุการและบริหารงานท่ัวไป 
(5) งานการเลือกตั้ง 
(6) งานรัฐพิธี 
(7) งานประชาสัมพันธ 
(8 )  ง านส ง เ ส ริ ม และ พัฒนา เทค โน โ ลยี

สารสนเทศ 
(9) งานระบบสารสนเทศ 
(10) งานสงเสริมการทองเท่ียว 
(11) งานประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 (12) งานกํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการ

ของสวนราชการใน  อบต. 
(13) งานอ่ืนท่ีไมไดอยูในความรับผิดชอบของ

สวนราชการใด 
(14) งานบริการขอมูลและสถิต ิ
(15) งานชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการ 
(16) งานอ่ืนท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 

* แกไขชื่องานให
ถูกตอง 
** กําหนดใหม 

 

  1.2 งานกิจการสภา 
-งานอํานวยการและประสานงาน 
-งานระเบียบและขอบังคับการประชุม 
-งานการประชุม 
-งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและบริการดานสถานท่ี  

วัสดุ  อุปกรณเก่ียวกับการประชุมสภา 

  1.2 งานการเจาหนาท่ี 
(1) งานบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 
(2) งานวิเคราะหการวางแผนอัตรากําลัง 
(3) งานจัดตั้งสวนราชการและการปรับปรุง

โครงสรางสวนราชการ 
(4) งานการสรรหา  บรรจุแตงตั้ง  โอน (ยาย) 

และการออกจากราชการ 
(5) งานทะเบียนประวัติการรับราชการ 
(6) งานระบบสารสนเทศขอมูลบุคลากรทองถ่ิน

แหงชาติ  (LHR) 
(7) งานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
(8) งานประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

สวนตําบล  ลูกจางประจําและพนักงานจาง 
(9) งานการประเมินและเลื่อนข้ันเงินเดือน  

คาจางและคาตอบแทน 
(10) งานการเลื่อนระดับพนักงานสวนตําบล 
(11) งานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานคร ู
(12) งานการประเมินและเลื่อนเ งินเดือน

พนักงานครู 
(13) งานการประเมินเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ

พนักงานคร ู

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1.3 งานการเจาหนาท่ี 
-งานบริหารงานบุคคล 
-งานจัดทําแผนอัตรากําลัง  3  ป 
-งานการสรรหา  บรรจุแตงตั้ง  โอน (ยาย) และ

การออกจากราชการ 
-งานการสรรหา และตอสัญญาจางพนักงานจาง 
-งานจัดทําทะเบียนประวัติการรับราชการ 
-งานระบบขอมูลบุคลากรแหงชาติ 
-งานประเมินผลการปฏิบัติงานฯ 
-งานกา ร เ ลื่ อ น ข้ั น เ งิน เ ดื อน   ค า จ า ง แล ะ

คาตอบแทน 
-งานการเลื่อนระดับพนักงานสวนตําบล 
-งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
-งานสวัสดิการและระบบทะเบียนบุลากร  อปท. 
-งานเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
-งานบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 

/(14) งานการลา... 
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โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 

 (14) งานการลาทุกประเภท 
(15) งานสงเสริมและพัฒนาบุคลากร 
(16) งานสิทธิสวัสดิการและระบบทะเบียน

บุคลากร  อปท. 
(17) งานเสนอขอพระราชทานเครื่องราช 

อิสริยาภรณ 
(18) งานบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน

ทองถ่ินและลูกจางประจํา 
(19) งานการรักษาวินัยและเสริมสรางคุณธรรม 
(20) งานบริการขอมูลและสถิติดานงานบุคคล 
(21) งานชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการ 
(22) งานธุรการงานบุคคล 
(23) งานอ่ืนท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 

* แกไขชื่องานให
ถูกตอง 
** กําหนดใหม 
 

  1.4 งานนโยบายและแผน 
-งานนโยบายและแผนพัฒนา 
-งานวิชาการ 
-งานขอมูลและการประชาสัมพันธ 
-งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร 
-งานงบประมาณ 
-งานขอบัญญัติและระเบียบ 

  1.3 งานยุทธศาสตรและงบประมาณ * 
(1) งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
(2) งานยุทธศาสตรของ  อบต. 
(3) งานจัดทําแผนพัฒนา  อบต. 
(4) งานจัดทําแผนดําเนินงาน  อบต. 
(5) งานสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใน

การพัฒนาทองถ่ิน 
(6) งานประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด 
(7) งานคณะกรรมการพัฒนา  อบต. 
(8) งานคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา  อบต. 
(9) งานงบประมาณ 
(10) งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเ งิน

อุดหนุนของ  อบต. 
(11) งานจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําป  และฉบับเพ่ิมเติม  (ถามี) 
(12) งานตรวจติดตามและประเมินผลแผน 
(13) งานประชาสัมพันธ 
(14) งานระบบสารสนเทศ 
(15) งานบริการขอมูลและสถิติ 
(16) งานชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการ 
(17) งานอ่ืนท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 

 

  1.5 งานกฎหมายและคดี 
-งานกฎหมายและคดี 
-งานนิติกรรมสัญญา 
-งานระเบียบขอบังคับตาง ๆ ของ  อบต. 
-งานรองเรียนรองทุกขและอุทธรณ 

1.4 งานนิติการ * 
(1) งานกฎหมายและคดี 
(2) งานนิตกิรรมและสัญญา 
(3) งานดําเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
(4) งานตรวจสอบและดําเนินการเก่ียวกับความ

รับผิดทางละเมิด 
(5) งานตรวจสอบและดําเนินการทางวินัย 
(6) งานรองเรียนรองทุกขและอุทธรณ 
(7) งานกิจการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
(8) งานการเลือกตั้งทองถ่ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

/(9) งานระเบียบ... 



-3- 
โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 

 (9) งานระเบียบขอบังคับตาง ๆ ของ  อบต. 
(10) งานสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
(11) งานบริการขอมูลและสถิติ 
(12) งานชวยเหลือใหคําแนะนําทางกฎหมาย 
(13) งานอ่ืนท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 

* แกไขชื่องานให
ถูกตอง 
** กําหนดใหม 

  1.6 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-งานอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-งานชวงเหลือและฟนฟู 
-งานกูชีพกูภัย 
-งานรักษาความสงบเรียบรอย 

1.5 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(1) งานแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(2) งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(3) งานอํานวยการและบริการประชาชน 
(4) งานสงเคราะหและฟนฟูผูประสบภัย 
(5) งานรักษาความสงบเรียบรอย 
(6) งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
(7) งานกูชีพกูภัย 
(8) งานจราจร 
(9) งานปองกันและระงับเหตุเพลิงไหม 
(10) งานฝกอบรมและฝกซอมตามแผนการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(11) งานประชาสัมพันธเผยแพรใหความรู  

การปองกันสาธารณภัยตาง ๆ 
(12) งานตรวจสอบยานพาหนะ  ปริมาณนํ้า

ดับเพลิง  สารเคมีดับเพลิงและวัสดุอุปกรณตาง ๆ  
(13) งานแผนการบํารุงรักษายานพาหนะและ

วัสดุอุปกรณตาง ๆ 
(14 )  งานสนับสนุนและประสานงานกับ

หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
(15) งานสนับสนุนนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค 
(16) งานบริการขอมูลและสถิต ิ
(17) งานชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการ 
(18) งานอ่ืนท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 

 

  1.7 งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห 
-งานสงเคราะห เ บ้ียยังชีพผูสู งอายุ   ผู พิการ  

ผูปวยเอดส 
-งานดานสังคมสงเคราะหผูสูงอายุ ผูพิการ  ผูปวย

เอดส  ผูดอยโอกาสทางสังคมและงานสงเคราะหอ่ืน ๆ 
-งานดานเศรษฐกิจชุมชน 
-งานสํารวจขอมูล  จปฐ.  และขอมูล  กชช. 2 ค. 
-งานขอมูลตาง ๆ  ตามนโยบายของรัฐบาล 
-งานฝกอบรมและเผยแพรความรูเก่ียวกับการ

พัฒนาชุมชน 
-งานสภาเด็กและเยาวชน 

1.6 งานสวัสดิการสังคม * 
(1) งานสวัสดิการสังคม 
(2) งานสังคมสงเคราะห 
(3) งานพัฒนาชุมชน 
(4) งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  ผูสูงอายุ  

และผูดอยโอกาส 
(5) งานพัฒนาองคกรและกลุมสตรี 
(6) งานสงเสริมและพัฒนาอาชีพ 
(7) งานสภาเด็กและเยาวชน 
(8) งานฝกอบรมและเผยแพรความรูเก่ียวกับ

การพัฒนาชุมชน 
(9) งานข้ึนทะเบียนและจายเงินเบ้ียยังชีพ

ผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูปวยเอดส 
(10) งานบรกิารขอมูลและสถิต ิ
(11) งานชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการ 
(11) งานอ่ืนท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 

 

/1.7 งานสาธารสุข... 
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 1.7 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ** 
(1) งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
(2) งานปองกันเฝาระวังและควบคุมโรคติดตอ

และโรคไมติดตอ 
(3) งานอนามัยและสิ่งแวดลอม 
(4) งานรักษาความสะอาด (ขยะมูลฝอย) 
(5) งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ 
(6) งานบริการทางการแพทยฉุกเฉิน 
(7) งานกองหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) 
(8) งานสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตเด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส    

(9) งานชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการ 
(10) งานอ่ืนท่ีเก่ียงของและท่ีไดรับมอบหมาย 

* แกไขชื่องานให
ถูกตอง 
** กําหนดใหม 

2. กองคลัง 
  2.1 งานการเงิน 

-งานการเงิน 
-งานรับเงิน-เบิกจายเงินทุกประเภท 
-งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน 
-งานเก็บรักษาเงิน 

2. กองคลัง 
  2.1 งานบริหารงานคลัง ** 

(1) งานกํากับดูแลและตรวจสอบการเงินและ
บัญชี 

(2) งานกํากับดูแล  และตรวจสอบงานพัฒนา
รายได 

(3) งานกํากับดูแล  และตรวจสอบพัสดุและ
ทรัพยสิน 

(4) งานควบคุมการเบิกจาย 
(5) งานชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการดาน

การคลัง 
(6) งานอ่ืนท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 

 

  2.2 งานบัญชี 
-งานตรวจสอบการเบิกจายเงินทุกประเภท 
-งานควบคุมจัดทําทะเบียนงบประมาณรายจาย 
-งานงบการเงินและงบทดลอง 
-งานสงแสดงฐานะทางการเงิน 
-งานจัดทําเช็คและเอกสารการจายเงิน 
-งานจัดทํารายงานประจําวัน  เดือน  และป 

  2.2 งานการเงินและบัญชี * 
(1) งานการเงิน 
(2) งานรบัเงิน – เบิกจายเงินทุกประเภท 
(3) งานจัดทําฎีกาทุกประเภท 
(4) งานเก็บรักษาเงิน 
(5) งานการบัญชี 
(6) งานตรวจสอบการเบิกจายเงินทุกประเภท 
(7) งานควบคุมจัดทําทะเบียนงบประมาณ

รายจาย 
(8) งานงบการเงินและงบทดลอง 
(9) งานสงแสดงฐานะทางการเงิน 
(10) งานจัดทําเช็คและเอกสารการจายเงิน 
(11) งานจัดทํารายงานการเงินประจําวัน  

เดือน  และป 
(12) งานบริการขอมูลและสถิติดานการเงิน 
(13) งานชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการ

ดานการเงินและบัญชี 
(14) งานอ่ืนท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 
/2.3 งานพัฒนา... 
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  2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
-งานภาษีอากร  คาธรรมเนียมและคาเชา 
-งานพัฒนารายได 
-งานควบคุมกิจการคาและคาปรับ 
-งานทะเบียนควบคุมและเรงรัดรายได 

  2.3 งานพัฒนารายได * 
(1) งานพัฒนารายได 
(2) งานภาษีอากร  คาธรรมเนียมและคาเชา 
(3) งานจัดเก็บภาษี 
(4) งานควบคุมกิจการคาและคาปรับ 
(5) งานทะเบียนควบคุมและเรงรัดรายได 
(6) งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
(7) งานบริการขอมูล และสถิติงานท่ีรับผิดชอบ 
(8) งานชวยเหลือใหคําแนะนํางานท่ีรับผิดชอบ 
(9) งานอ่ืนท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 

* แกไขชื่องานให
ถูกตอง 
** กําหนดใหม 

  2.4 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
-งานการซื้อและการจาง 
-งานซอมบํารุงและรักษา 
-งานจัดทําทะเบียนพัสดุ 

-งานจําหนายพัสดุ 

  2.4 งานพัสดุและทรัพยสิน * 
(1) งานการจัดหา  จัดซื้อและจัดจาง 
(2) งานทะเบียนพัสดุและทรัพยสิน 
(3) งานทะเบียนเบิกจายวัสดุ  ครุภัณฑและ

ยานพาหนะ 
(4) งานซอมบํารงุและรักษาพัสดุ  ครุภัณฑและ

ทรัพยสินตาง ๆ 
(5) งานจําหนายพัสดุ  ครุภัณฑ  และทรัพยสิน

ตาง ๆ 
(6) งานเก่ียวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท 
(7) งานบริการขอมูลและสถิติดานการพัสดุ 

และทรัพยสิน 
(8) งานชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการดาน

การพัสดุและทรัพยสิน 
(9) งานอ่ืนท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 

 

3. กองชาง 
  3.1 งานออกแบบ  ควบคุมและกอสราง 

-งานกอสรางและบูรณะถนน 
-งานระบบขอมูลและแผนท่ีเสนทางคมนาคม 
-งานประเมินราคา 
-งานควบคุมการกอสรางอาคาร 
-งานออกแบบและบริการขอมูล 
-งานกอสรางและพัฒนาแหลงนํ้า 

3. กองชาง 
  3.1 งานแบบแผนและกอสราง * 

(1) งานสํารวจและออกแบบการกอสราง 
(2) งานตรวจสอบการกอสราง 
(3) งานประมาณราคางานกอสราง 
(4) งานจัดทําราคากลางงานกอสราง 
(5) งานกอสรางและซอมบํารุง 
(6) งานกอสรางและบูรณะสภาพและโครงการ

พิเศษ 
(7) งานระบบขอมูลและแผนท่ีเสนทางคมนาคม 
(8) งานจัดทําทะเบียนประวัติโครงสรางพ้ืนฐาน  

อาคาร  สะพาน  คลอง  ทางระบายนํ้าและแหลงนํ้า 
(9) งานจัดทําแผนปฏิบัติงานการกอสรางและ

ซอมบํารุงประจําป 
(10) งานควบคุมการกอสรางและซอมบํารุง 
(11) งานธุรการและสารบรรณกองชาง 
(12) งานจัดทําคําสั่งและประกาศของกองชาง 
(13) งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงินของกองชาง 
(14) งานรับเรื่องรองเรียนรองทุกขของกองชาง 

 

/(15) งานจัดทํา... 
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 (15) งานจัดทําทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ   
เก็บรักษา  การเบิกจายวัสดุ  และอุปกรณตาง ๆ 

(16) งานบริการขอมูล และสถิตขิองกองชาง 
(17) งานชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการ

ดานวิศวกรรมตาง ๆ 
(18) งานอ่ืนท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 

* แกไขชื่องานให
ถูกตอง 
** กําหนดใหม 

  3.2 งานประสานสาธารณูปโภคและผังเมือง 
-งานประสานกิจการประปา 
-งานไฟฟาสาธารณะ 
-งานระบายนํ้า 
-งานจัดตกแตงสถานท่ีและปรับปรุงภูมิทัศน 
-งานสํารวจและแผนท่ี 
-งานแผนท่ีภาษี 
-งานวางผังพัฒนาเมือง 
-งานควบคุมทางผังเมือง 
-งานจัดรูปท่ีดินและฟนฟูเมือง 

  3.2 งานควบคุมอาคาร ** 
(1) งานการตรวจสอบอาคาร 
(2) งานออกแบบและเขียนแบบอาคาร 
(3) งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย 
(4) งานสถาปตยกรรมและมัณฑนศิลป 
(5) งานควบคุมการกอสรางอาคาร 
(6) งานขออนุญาตกอสรางอาคาร 
(7) งานออกแบบและเขียนแบบอาคาร 
(8) งานชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการดาน

อาคาร 
(9) งานอ่ืนท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 

 

   3.3 งานประสานสาธารณูปโภค * 
(1) งานติดตั้งซอมบํารุงระบบไฟสองสวาง

อาคาร  สถานท่ีและไฟฟาสาธารณะ 
(2) งานจัดทําทะเบียนประวัติการใชเครื่อง 

จักรกลและยานพาหนะ 
(3) งานแผนการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและ

ยานพาหนะ 
(4) งานเก่ียวกับระบบประปาและแหลงนํ้า 
(5) งานชวยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล 
(6) งานชวยเหลือสนับสนุนการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
( 7 )  ง า น ช ว ย เ ห ลื อ ส นั บ ส นุ น ด า น

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(8) งานบริการขอมูลและสถิติดานงานประสาน

สาธารณูปโภค 
(9) งานชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการดาน

งานประสานสาธารณูปโภค 
(10) งานอ่ืนท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 

 

   3.4 งานผังเมือง * 
(1) งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง 
(2) งานปรับปรุงภูมิทัศน 
(3) งานสํารวจและจัดทําแผนท่ี 
(4) งานสํารวจและจัดทําแผนท่ีภาษี 
(5) งานวางผังและพัฒนาเมือง 
(6) งานการจัดรูปท่ีดินและฟนฟูเมือง 
(7) งานควบคุมการขุดดินและถมดิน 
(8) งานชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการ 
(9) งานอ่ืนท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 

 

/4. กองการศึกษา... 
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4. กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
  4.1 งานบริหารการศึกษา 

-งานการจัดบริการและสงเสริมการศึกษา 
-งานแนะนําและแนะแนวการศึกษา 
-งานการวางโครงการ  สํารวจ  เก็บรวบรวมขอมูล

และสถิติการศึกษา 
-งานหองสมุดและเครือขายทางการศึกษา 
-งานสงเสริมกิจการศาสนา  ประเพณี  ศิลปะและ

วัฒนธรรม 
-งานกิจการลูกเสือ-เนตรนารีและยุวกาชาด 

4. กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
  4.1 งานบริหารการศึกษา 

(1) งานพัฒนาการศึกษา 
(2) งานบริหารวิชาการดานการศกึษา 
(3) งานการศึกษาปฐมวัย 
(4) งานสงเสรมิคณุภาพและมาตรฐานหลักสตูร 
(5) งานติดตามและประเมินผลดานการศึกษา 
(6) งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู 

ลูกจาง และพนักงานจางสังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
(7) งานพัสดุและงานการเงินศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
(8) งานระบบสารสนเทศดานการศึกษา 
(9) งานธุรการดานการศึกษา 
(10) งานบริการขอมูลและสถิติดานการศึกษา 
(11) งานชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการ

ดานการศึกษา 
(12) งานอ่ืนท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 

* แกไขชื่องานให
ถูกตอง 
** กําหนดใหม 

  4.2 งานสงเสริมการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

-งานพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
-งานพัสดุและงานการเงินศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
-งานอบรมเลี้ยงดูเด็กกอนวัยประถมศึกษา 
-งานวิชาการและสงเสริมพัฒนาการศึกษา 
-งานจัดสิ่งแวดลอมท่ีปลอดภัยสําหรับเด็ก 
-งานกิจกรรมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
-งานติดตามและประเมินผล 
-งานกีฬาและนันทนาการ 

  4.2 งานสงเสริมการศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม * 

(1) งานพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
(2) งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง

การศึกษา 
(3) งานการศาสนา 
(4) งานสงเสรมิดานศาสนา  วัฒนธรรม  และ

ประเพณ ี
(5) งานบํารุงศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปญญา

ทองถ่ิน  และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
(6) งานแผนงานและโครงการ 
(7) งานอ่ืนท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 

 

   4.3 งานสงเสริมกีฬาและนันทนาการ ** 
(1) งานกิจกรรมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
(2) งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
(3) งานกีฬาและนันทนาการ 
(4) งานอ่ืนท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 

 

5. กองสงเสริมการเกษตร 
  5.1 งานการเกษตรและสงเสริมอาชีพ 

-งานสํารวจขอมูลดานการเกษตร 
-งานจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล 
-งานชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ 
-งานฝกอบรมอาชีพการเกษตร 
-งานศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ประจําตําบล 
-งานสํารวจชวยเหลือปองกันกําจัดศัตรูพืช 
-งานบรกิารขอมูล  และเผยแพรประชาสัมพันธงาน

การเกษตร 

5. กองสงเสริมการเกษตร 
  5.1 งานสงเสริมการเกษตร * 

(1) งานวิชาการเกษตรกรรม 
(2) งานสงเสริมการเพาะปลูกพืช 
(3) งานสงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑทาง

การเกษตร 
(4) งานสงเสริมสนับสนุนวิชาการเกษตรและ

เทคโนโลยีทางการเกษตร 
(5) งานจัดหาแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร 
(6) งานฝกอบรมเผยแพรความรูแกเกษตรกร 
(7) งานศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

 

/(8) งานจัดทํา... 



-8- 
โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 

  5.1 งานการเกษตรและสงเสริมอาชีพ  (ตอ) 
-งานพัฒนาและสงเสริมอาชีพ 
-งานสงเสริมการเกษตร 

(8) งานจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดบัตําบล 
(9) งานสํารวจขอมูลดานการเกษตร 
(10) งานชวยเหลือผูประสบภัยทางการเกษตร 
(11) งานธุรการและสารบรรณกองสงเสริม

การเกษตร 
(12) งานบริการขอมูลและสถิติดานการเกษตร 
(13) งานชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการ

ดานการเกษตร 
(14) งานอ่ืนท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 

* แกไขชื่องานให
ถูกตอง 
** กําหนดใหม 

  5.2 งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
-งานควบคุมสิ่งปฏิกูล 
-งานรักษาความสะอาดและขนถายสิ่งปฏิกูล 
-งานศึกษา  และวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
-งานโรคติดตอและสัตวนําโรค 
-งานสัตวแพทยและกิจการโรงฆาสัตว  และรายงาน

อ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของ 
-งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ  (สปสช.) 

  5.2 งานสงเสริมปศุสัตว ** 
(1) งานวิชาการปศุสัตว 
(2) งานสงเสริมใหเกษตรกรทําการเลี้ยงสัตว

เศรษฐกิจ 
(3) งานตามกฎหมายวาดวยการบํารุงพันธุสัตว

และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
(6) งานบริการขอมูลและสถิติดานปศุสัตว 
(7) งานอ่ืนท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 

 

-   5.3 งานปองกันโรคพืชและสัตว ** 
(1) งานตรวจสอบควบคุมการเลี้ยงสัตว 
(2) งานปองกันและกําจัดวัชพืช และโรคพืช 
(3) งานปองกันและกําจัดโรคสัตว 
(4) งานตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว  

และกฎมายวาดวยโรคพิษสุนัขบา 
(5) งานบริการขอมูลและสถิติดานการปองกัน

โรคพืชและสัตว 
(6) งานอ่ืนท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 

 

-   5.4 งานวิจัยและพัฒนาการเกษตร ** 
(1) งานวิเคราะหทางการเกษตรและดิน 
( 2 )  ง า นส ง เ ส ริ ม ส นับ ส นุน กา รอ นุ รั ก ษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  (อถล.) 
(3) งานฐานทรัพยากรทอง ถ่ิน  โครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชฯ  (อพ.สธ.) 
(4) งานดูแลรักษาตนมเหสักข–สักสยามมินทร 
(5) งานโครงการปลูกหญาแฝกและดูแลรักษา 
(6) งานอ่ืนท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 

 

- 6. หนวยตรวจสอบภายใน ** 
(1) งานจัดทําแผนตรวจสอบภายในประจําป 
(2) งานตรวจสอบการเก็บรักษาเงิน  หลักฐาน

การเงิน  การบัญชี  การรับการจายเงินทุกประเภท 
(3) งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพยสิน  

การเก็บรักษาพัสดุและทรัพยสิน 
(4 )  งานตรวจสอบการ ทําประโยชนจาก

ทรัพยสินของ  อบต. 

 

 
/(5) งานตรวจสอบ... 
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 (5) งานตรวจสอบ  ติดตามและการประเมินผล

การดําเนินงานตามแผนงาน  โครงการ 
(6 )  ง าน วิ เ ค ร าะห แ ละประ เ มิ นคว ามมี

ประสิทธิภาพ  ประหยัด  คุมคาในการใชทรัพยากร
ของสวนราชการตาง ๆ 

(7 )  งานประ เมินการควบคุมภายในของ    
หนวยรับตรวจ 

(8) งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
(9) งานบริการขอมูลและสถิติ 
(10) งานชวยเหลือใหคําแนะนําแนวทางแกไข  

ปรับปรุงการปฏิบัติงานแกหนวยรับตรวจและ
ผูเก่ียวของ 

(11) งานอ่ืนท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 
 

* แกไขชื่องานให
ถูกตอง 
** กําหนดใหม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
กรอบอัตรากําลัง  3  ป  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2566 

แนบทายประกาศ  อบต. ภูหลวง  เรื่อง  โครงสรางสวนราชการ  และการแบงสวนราชการภายใน  อบต. ภูหลวง 
อ.ปกธงชัย  จ.นครราชสมีา  ฉบับแกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  1)  พ.ศ. 2564 

สวนราชการ/ชื่อตําแหนง/สายงาน 

กรอบ
อัตรา 
กําลัง
เดิม 

กรอบอัตราตําแหนงท่ี
คาดวาจะตองใชในชวง

ระยะเวลา  ๓  ปขางหนา 

อัตรากําลังคน 
เพ่ิม/ลด หมายเหตุ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
(นักบริหารงานทองถ่ิน  ระดับกลาง) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

สํานักปลัด  อบต.  (๐๑)         
หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
(นักบริหารงานท่ัวไป  ระดับตน) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ/ชํานาญการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชํานาญการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปก./ชก. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
นิติกรปฏิบัติการ/ชํานาญการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ/ชํานาญการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

พนักงานจางตามภารกิจ         
ผูชวยนักพัฒนาชุมชน ๒ ๒ ๒ ๒ - - -  
พนักงานจางท่ัวไป         
พนักงานขับรถยนต ๒ ๒ ๒ ๒ - - -  
คนงานท่ัวไป ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
กองคลัง  (๐๔)         
ผูอํานวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

นักวิชาการเงินและบัญชี  ปก./ชก. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
นักวิชาการจัดเก็บรายได  ปก./ชก. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
ลูกจางประจํา         
เจาพนักงานการเงินและบัญชี ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
พนักงานจางตามภารกิจ         
ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
ผูชวยเจาพนักงานพัสด ุ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
กองชาง  (๐๕)         
ผูอํานวยการกองชาง 
(นักบริหารงานชาง  ระดับตน) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

นายชางโยธาอาวุโส ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ปรับปรุงตําแหนงเม่ือ
วันที่ ๙ พ.ค. ๒๕๖๑ 

พนักงานจางตามภารกิจ         
ผูชวยนายชางโยธา ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
ผูชวยนายชางไฟฟา ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
พนักงานจางท่ัวไป         
คนงานท่ัวไป ๒ ๒ ๒ ๒ - - -  

/กองการศึกษา... 
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สวนราชการ/ชื่อตําแหนง/สายงาน 

กรอบ
อัตรา 
กําลัง
เดิม 

กรอบอัตราตําแหนงท่ี
คาดวาจะตองใชในชวง

ระยะเวลา  ๓  ปขางหนา 

อัตรากําลังคน 
เพ่ิม/ลด หมายเหตุ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  (๐๘)         
ผู อํ านวยการกองการ ศึกษา   ศาสนาและ
วัฒนธรรม  (นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - - วางเดิม 

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชํานาญการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
พนักงานครู         
ครู  (คศ. ๒) ๒ ๒ ๒ ๒ - - -  
ครู  (คศ. ๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
พนักงานจางตามภารกิจ         
ผูชวยนักวิชาการศึกษา ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
หนวยตรวจสอบภายใน  (๑๒)         
นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปก./ชก. - 1 1 1 +1 - - กําหนดใหม 

กองสงเสรมิการเกษตร  (๑๔)         
ผูอํานวยการกองสงเสรมิการเกษตร 
(นักบริหารงานการเกษตร  ระดับตน) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

เจาพนักงานการเกษตร  ปง./ชง. ๑ ๑ ๑ ๑ - - - วางเดิม 
พนักงานจางตามภารกิจ         
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
ตกแตงสวน ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

รวม ๓๗ ๓8 ๓8 ๓8 +1 - -  

 
 



แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง  ๓  ป  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2566 
แนบทายประกาศ  อบต. ภูหลวง  เรื่อง  โครงสรางสวนราชการ  และการแบงสวนราชการภายใน  อบต. ภูหลวง 

อ.ปกธงชัย  จ.นครราชสีมา  ฉบับแกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  1)  พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
(นักบริหารงานทองถ่ิน  ระดับกลาง) 

กองชาง 

(นักบริหารงานชาง ระดับตน) 
 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดบัตน) 

 
๑. งานบริหารงานท่ัวไป 
2. งานการเจาหนาท่ี 
3. งานยุทธศาสตรและงบประมาณ 
4. งานนิติการ 
5. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6. งานสวัสดิการสังคม 
7. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

๑. งานบริหารงานคลัง 
2. งานการเงินและบัญชี 
3. งานพัฒนารายได 
4. งานพัสดุและทรัพยสิน 

๑. งานแบบแผนและกอสราง 
๒. งานควบคุมอาคาร 
3. งานประสานสาธารณูปโภค 
4. งานผังเมือง 

กองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน) 
 

สํานักปลดั  อบต. 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) 

 

๑. งานบริหารการศึกษา 
2. งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา  

และวัฒนธรรม 
3. งานสงเสริมกีฬาและนันทนาการ  

กองสงเสรมิการเกษตร 
(นักบริหารงานการเกษตร ระดับตน) 

๑. งานสงเสริมการเกษตร 
๒. งานสงเสริมปศุสัตว 
๓. งานปองกันโรคพืชและสัตว 
4. งานวิจัยและพัฒนาการเกษตร 

หนวยตรวจสอบภายใน 
(นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปก./ชก.) 

 



บัญชีแสดงการจัดคนลงสูตําแหนงและการกําหนดเลขท่ีตําแหนงในสวนราชการ  องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
ตามแผนอัตรากําลัง  3  ป  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2566 

แนบทายประกาศ  อบต. ภูหลวง  เรื่อง  โครงสรางสวนราชการ  และการแบงสวนราชการภายใน  อบต. ภูหลวง 
อ.ปกธงชัย  จ.นครราชสมีา  ฉบับแกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  1)  พ.ศ. 2564 

 

ที่ ชื่อ – สกุล 
คุณวุฒิ

การศึกษา 

กรอบอัตรากําลังเดิม กรอบอัตรากําลังใหม 
เงินเดือน 

เงินประจําตําแหนง 
หมายเหตุ 

เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ 
เงินประจํา
ตําแหนง 

เงินคาตอบแทน/
เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ 

1 นายสุพร  วงศณรัตน ปริญญาโท 20-3-00-1101-001 ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
(นักบริหารงานทองถ่ิน) 

กลาง 20-3-00-1101-001 ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
(นักบริหารงานทองถ่ิน 

กลาง 558,720 
(46,560x12) 

84,000 
(7,000x12) 

84,000 
(7,000 x 12) 

726,720 

 สํานักปลัด  อบต.  (๐๑)            
2 นางสาวจิราพร  มันกระโทก ประกาศนีย

บัตรบัณฑิต 
20-3-01-2101-001 หัวหนาสํานักปลัด  อบต. 

(นักบริหารงานทั่วไป 
ตน 20-3-01-2101-001 หัวหนาสํานักปลัด  อบต. 

(นักบริหารงานทั่วไป) 
ตน 409,320 

(34,110 x 12) 
42,000 

(3,500x12) 
- 451,320 

3 นางกุสุมา  บุญเฮา ปริญญาตรี 20-3-01-3101-001 นักจัดการงานทั่วไป ชก. 20-3-01-3101-001 นักจัดการงานทั่วไป ชก. 362,640 
(30,220 x 12) 

- - 362,340 

5 นายสุนทร  ศิริภาค ปริญญาโท 20-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ชก. 20-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ชก. 369,480 
(30,790 x 12) 

- - 369,480 

5 นางสาวศิริลักษณ  กับกระโทก ปริญญาโท 20-3-01-3103-001 นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชก. 20-3-01-3103-001 นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชก. 382,560 
(31,880 x 12) 

- - 382,560 

6 นางสาวพรพรรณ  แสงมณี ปริญญาตรี 20-3-01-3105-001 นิติกร ชก. 20-3-01-3105-001 นิติกร ชก. 362,640 
(30,220 x 12) 

- - 362,640 

7 นางสาวจินตนา  โคกเกษม ปริญญาโท 20-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ชก. 20-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ชก. 329,760 
(27,480 x 12) 

- - 329,760 

8 นายพัฒถรศักด์ิ  ราชู ปริญญาตรี 20-3-01-4805-001 จพง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ชง. 20-3-01-4805-001 จพง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ชง. 212,280 
(17,690 x 12) 

- - 212,280 

9 นายชัยวัส  ฮมภิรมย ปริญญาตรี - ผูชวยนักพัฒนาชุมชน - - ผูชวยนักพัฒนาชุมชน - 249,600 
(20,800 x 12) 

- - 249,600 

10 นางณัฐชยา  ประทุมนาค ปริญญาตรี - ผูชวยนักพัฒนาชุมชน - - ผูชวยนักพัฒนาชุมชน - 194,760 
(16,230 x 12) 

- - 194,760 

11 นายนิวัฒน  สินเธาว ป. 6 - พนักงานขับรถยนต - - พนักงานขับรถยนต - 108,000 
(9,000 x 12) 

- - 108,000 

12 นางฉัตรธวัช  วันก่ิง ปวช. - พนักงานขับรถยนต - - พนักงานขับรถยนต - 108,000 
(9,000 x 12) 

- - 108,000 

13 นายทองขัน  สินเธาว ป. 6 - คนงานทั่วไป - - คนงานทั่วไป - 108,000 
(9,000 x 12) 

- - 108,000 

 

/กองคลัง... 
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ที่ ชื่อ – สกุล 
คุณวุฒิ

การศึกษา 

กรอบอัตรากําลังเดิม กรอบอัตรากําลังใหม 
เงินเดือน 

เงินประจําตําแหนง 
หมายเหตุ 

เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ 
เงินประจํา
ตําแหนง 

เงินคาตอบแทน/
เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ 

 กองคลัง  (๐๔)            

14 นางสุรักษา  หวานสูงเนิน ปริญญาตรี 20-3-04-2102-001 ผูอํานวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง) 

ตน 20-3-04-2102-001 ผูอํานวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง) 

ตน 435,720 
(36,310 x 12) 

42,000 
(3,500x12) 

- 477,720 

15 นางสาวกิ่งแกว  จรจังหรีด ปริญญาตรี 20-3-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญช ี ชก. 20-3-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญช ี ชก. 369,480 
(30,790 x 12) 

- - 369,480 

16 นางสาวมณีรัตน  วันทอง ปริญญาตรี 20-3-04-3203-001 นักวิชาการจัดเก็บรายได ชก. 20-3-04-3203-001 นักวิชาการจัดเก็บรายได ชก. 336,360 
(28,030 x 12) 

- - 336,360 

17 นางงามเพ็ญ  เฉียงจะโปะ ปริญญาตรี 20-3-04-4203-001 เจาพนักงานพัสดุ ชง. 20-3-04-4203-001 เจาพนักงานพัสดุ ชง. 307,920 
(25,660 x 12) 

- - 307,920 

18 นางสมพิศ  พลต้ือ ปวช. - เจาพนักงานการเงินและบัญชี (ลจ.) - - เจาพนักงานการเงินและบัญชี  (ลจ.) - 248,160 
(20,680 x 12) 

- - 248,160 

19 นางสาววาณี  ชิตสระนอย ปริญญาตรี - ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได - - ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได - 160,920 
(13,410 x 12) 

- - 160,920 

20 นางสุภาภรณ  เทียมตะขบ ปริญญาตรี - ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ - - ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ - 160,920 
(13,410 x 12) 

- - 160,920 

 กองชาง  (๐๕)            
21 นางอัจฉรา  แสวงผล ปริญญาตรี 20-3-05-2103-001 ผูอํานวยการกองชาง 

(นักบริหารงานชาง) 
ตน 20-3-05-2103-001 ผูอํานวยการกองชาง 

(นักบริหารงานชาง) 
ตน 422,640 

(35,220 x 12) 
42,000 

(3,500x12) 
- 464,640 

22 นางกมล  ธนพงศพันธุ ปริญญาตรี 20-3-05-4701-001 นายชางโยธา อส. 20-3-05-4701-001 นายชางโยธา อส. 311,640 
(25,970 x 12) 

- - 311,640 

23 นายอลงกร  บัวชัย ปวส. - ผูชวยนายชางโยธา - - ผูชวยนายชางโยธา - 160,920 
(13,410 x 12) 

- - 160,920 

24 นายสัญญา  เฉียงจะโปะ ปวส. - ผูชวยนายชางไฟฟา - - ผูชวยนายชางไฟฟา - 160,080 
(13,340 x 12) 

- - 160,080 

25 นางย่ิง  เข็มนางรอง ปวช. - คนงานทั่วไป - - คนงานทั่วไป - 108,000 
(9,000 x 12) 

- - 108,000 

26 นางจุฑามาศ  ปนเกตุ ปริญญาตรี - คนงานทั่วไป - - คนงานทั่วไป  108,000 
(9,000 x 12) 

- - 108,000 

 
 

/กองการศึกษา... 
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ที่ ชื่อ – สกุล 
คุณวุฒิ

การศึกษา 

กรอบอัตรากําลังเดิม กรอบอัตรากําลังใหม 
เงินเดือน 

เงินประจําตําแหนง 
หมายเหตุ 

เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ 
เงินประจํา
ตําแหนง 

เงินคาตอบแทน/
เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ 

 กองการศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม  (๐๘) 

           

27 - - 20-3-08-2107-001 ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา) 

ตน 20-3-08-2107-001 ผูอํานวยการกองการศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา) 

ตน 393,600 
(32,800 x 12) 

42,000 
(3,500x12) 

- วางเดิม 
435,600 

28 นางสาวจิตา  นามอาษา ปริญญาตรี 20-3-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา ปก. 20-3-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา ปก. 207,480 
(17,290 x 12) 

- - 207,480 

29 นางสาวจารุวรรณ  แสงอรุณ ปริญญาโท 203086600473 ครู คศ.๒ 203086600473 ครู คศ.2 307,560 
(25,630 x 2) 

42,000 
(3,500x12) 

- 349,560 

30 นางสาววิภาวรรณ  ทรงศิล ปริญญาโท 203086600474 ครู คศ.2 203086600474 ครู คศ.2 303,000 
(25,250 x 12) 

42,000 
(3,500x12) 

- 345,000 

31 นางประทุม  ศิริกันชัย ปริญญาตรี 203086600475 ครู คศ.1 203086600475 ครู คศ.1 254,040 
(21,170 x 12) 

- - 254,040 

32 นางสาวธนัชพร  แสงอรุณ ปริญญาตรี - ผูชวยนักวิชาการศึกษา - - ผูชวยนักวิชาการศึกษา - 246,360 
(20,530 x 12) 

- - 246,360 

33 นางสาวสุกัญญา  ดุษฎี ปริญญาตรี - ผูชวยครูผูดูแลเด็ก - - ผูชวยครูผูดูแลเด็ก - 180,000 
(15,000 x 12) 

- - 180,000 

 หนวยตรวจสอบภายใน  (12)            

34 - - - - - 20-3-12-3205-001 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./
ชก. 

355,320 
(29,610 x 12) 

- - กําหนดใหม 
355,320 

 กองสงเสริมการเกษตร  (14)            

35 นายสุวิทย  ทับลา ปริญญาตรี 20-3-14-2109-001 ผูอํานวยการกองสงเสริมการเกษตร 
(นกับริหารงานการเกษตร) 

ตน 20-3-14-2109-001 ผูอํานวยการกองสงเสริมการเกษตร 
(นกับริหารงานการเกษตร) 

ตน 382,560 
(31,880 x 12) 

42,000 
(3,500x12) 

- 424,560 

36 - - 20-3-14-4401-001 เจาพนักงานการเกษตร ปง./
ชง. 

20-3-14-4401-001 เจาพนักงานการเกษตร ปง./
ชง. 

297,900 
(24,825 x 12) 

- - วางเดิม 
297,900 

37 นางสาวสุพัตรา  ทรงศิล ปริญญาตรี - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ - - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ - 189,840 
(15,820 x 12) 

- - 189,840 

38 นายฉัตรณรงค  สินเธาว ปวส. - ตกแตงสวน - - ตกแตงสวน - 153,600 
(12,800 x 12) 

- - 153,600 
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