ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว
เรื่อง การกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตาแหน่งของพนักงานส่วนตาบลบ้านลานาว
...............................................................
ด้วยคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลได้ประกาศเปลี่ยนแปลงโครงสร้างส่วนราชการ และระดับ
ตาแหน่งของพนักงานส่วนตาบลจากเดิมให้เป็นไปตามขนาดขององค์การบริหารส่วนตาบล คือ ขนาดเล็ก ขนาด
กลาง และขนาดใหญ่ แก้ไขให้เป็นไปตามประเภทองค์การบริหารส่วนตาบล คือ ประเภทสามัญ ประเภทสามัญ
ระดับ สู ง และประเภทพิเศษ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่ วนตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่ว ไป
เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตาแหน่งขององค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
ฉะนั้น อาศัยความตามมาตรา 15 ประกอบมาตรา 25 วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และมติคณะกรรมการพนักงานส่ว นตาบลจังหวัด นครศรีธรรมราช
ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว
(ขนาดใหญ่ ) เป็ นองค์การบริห ารส่วนตาบลประเภทสามัญ และได้จัดทาโครงสร้างส่ วนราชการและระดับ
ตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลในแผนอัตรากาลัง 3 ปี เป็นไปตามเงื่อนไขของขนาดองค์การบริหารส่วนตาบล
ประเภทสามัญแล้ว
ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

(นายสุเทพ ภักดีโชติ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว

กรอบโครงสร้างส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

สานักงานปลัด อบต.
หัวหน้าสานักปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

กองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

ฝ่ายบริหารทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

ฝ่ายนโยบายและแผน
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

- งานบริหารทั่วไป
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานพัฒนาชุมชน
- งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
- งานสาธารณสุข

- งานนโยบายและแผน
- งานกฎหมายและคดี

ฝ่ายการเงิน
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
- งานการเงิน
- งานบัญชี
- งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้
- งานทะเบียน
ทรัพย์สินและพัสดุ

กองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

ฝ่ายก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
- งานก่อสร้าง
- งานประสาน
สาธารณูปโภค

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อานวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
- งานออกแบบและ
ควบคุมอาคาร

ฝ่ายบริหารการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
- งานบริหารการศึกษา
- งานการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม
และกีฬา

โครงสร้างของสานักงานปลัด อบต.
หัวหน้าสานักปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1)

ฝ่ายบริหารทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (ว่าง)

งานบริหารทั่วไป
พนักงานส่วนตาบล
- นักจัดการงานทั่วไป
(ปก./ชก.) (1)
- เจ้าพนักงานธุรการ
(ปง./ชง.) (1)
พนักงานจ้าง
- ผช.จพง.ธุรการ (1)
- พนักงานขับรถยนต์ (2)
- นักการภารโรง (1)
- ยาม (1)
- คนงานทั่วไป (1)

ฝ่ายนโยบายและแผน
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1)

งานการเจ้าหน้าที่

งานพัฒนาชุมชน

งานสาธารณสุข

พนักงานส่วนตาบล

พนักงานส่วนตาบล

พนักงานจ้าง

- นักทรัพยากรบุคคล
(ปก./ชก.) (1)

- นักพัฒนาชุมชน
(ปก./ชก) (1)
พนักงานจ้าง
- ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(1)

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน

สาธารณสุข (ว่าง)
- พนักงานขับเครื่อง
จักรกลขนาดเบา (2)
- คนงานประจารถขยะ
(5)(ว่าง1)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พนักงานส่วนตาบล
- เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
(ปง./ชง.) (1)
พนักงานจ้าง
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (1)
- พนักงานขับเครื่อง
จักรกลขนาดเบา (1)

งานนโยบายและแผน

งานกฎหมายและคดี

พนักงานส่วนตาบล

พนักงานส่วนตาบล

- นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน (ปก./ชก.)
(1)

- นิติกร (ปก./ชง.) (1)

โครงสร้างของกองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1)
ฝ่ายการเงิน
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (ว่าง)
งานการเงิน

งานบัญชี

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

พนักงานส่วนตาบล

ลูกจ้างประจา

พนักงานส่วนตาบล

พนักงานส่วนตาบล

- นักวิชาการเงินและ
บัญชี (ปก./ชก.) (1)
พนักงานจ้าง
- ผช.จพง.การเงินและ
บัญชี (1)

- นักวิชาการคลัง (1)
พนักงานจ้าง
- ผช.จพง.ธุรการ (1)

- เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ (ปง./ชง.) (1)
พนักงานจ้าง
- ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
(2)
- คนงานทั่วไป (1)

- เจ้าพนักงานพัสดุ
(ปง./ชง.) (1) (ว่าง 1)

โครงสร้างของกองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1)

ฝ่ายก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (ว่าง)

งานก่อสร้าง

ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (ว่าง)

งานประสานสาธารณูปโภค

พนักงานส่วนตาบล

พนักงานส่วนตาบล

- นายช่างโยธา (ปง./ชง.) (2)
- เจ้าพนักงานธุรการ
(ปง./ชง.) (1)
พนักงานจ้าง
- ผช.จพง.ธุรการ (1)
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา (1)

- เจ้าพนักงานประปา (ปง./ชง.) (1)
พนักงานจ้าง
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา (1)
- พนักงานผลิตน้าประปา (4)

- ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (1)

งานออกแบบและควบคุม
อาคาร
พนักงานส่วนตาบล
- นายช่างเขียนแบบ
(ปง./ชง.) (ว่าง)

โครงสร้างของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (ว่าง)
ฝ่ายบริหารการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (1)

งานบริหารการศึกษา
พนักงานส่วนตาบล
- นักวิชาการศึกษา
(ปก./ชก.) (1)
- เจ้าพนักงานธุรการ
(ปง./ชง.) (1)

งานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา
พนักงานครู
- ครู คศ. 1 (10)
- ครู คศ. 2 (6)
พนักงานจ้าง
- ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (1)
- ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (12) (ว่าง 1)
- ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) (1)

บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตาแหน่งและการกาหนดเลขที่ตาแหน่งในส่วนราชการ
กรอบอัตรากาลังเดิม
ที่

ชื่อ – สกุล

1

นายประจักษ์ พันนาสี

2

นายวรเดช รักต์ยศ

3

สานักงานปลัด อบต.
นายสุขอนันต์ พรหมศร

4

ฝ่ายบริหารทั่วไป
ว่าง

5
6
7
8
9

น.ส. จารีย์ สุวรรณโณ
น.ส.พันวิภา พรหมจันทร์
นางอุทยั ทิพย์ มโนสวัสดิ์
นางสาวนัยณา รักเกื้อ
จ่าเอกพงษ์พจน์ คาบุญ

10
11

พนักงานจ้างตามภารกิจ
สาหรับผู้มีคุณวุฒิ
นางผกาวรรณ เดชทองจันทร์
นายสามารถ บุตรธรรมศร

12
13
14
15

นางสาวสุวนันต์ กิจงาม
พนักงานจ้างตามภารกิจ
สาหรับผู้มีทกั ษะ
นายขวัญใจ สมใจนึก
นายกมลชัย ไชยรัตน์
นายสมพร สุดชู

คุณวุฒิการศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

21-3-00-1101-001

ปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น)
รองปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น)

เงินเดือน

ตาแหน่ง

เงินประจา
ตาแหน่ง

เลขที่ตาแหน่ง

กลาง 21-3-00-1101-001

ปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น)
รองปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น)

กลาง

478,560

เงินเพิ่มอื่นๆ
/เงิน
ค่าตอบแทน
84,000 84,000

ต้น

462,240

42,000

-

ระดับ

เงินเดือน

ต้น

21-3-00-1101-002

21-3-01-2101-001 หัวหน้าสานักงานปลัด อบต. ต้น
(นักบริหารงานทัว่ ไป)

21-3-01-2101-001

หัวหน้าสานักงานปลัด
(นักบริหารงานทัว่ ไป)

ต้น

376,080

42,000

-

21-3-01-2101-002 หัวหน้าฝ่ายบริหารทัว่ ไป ต้น 21-3-01-2101-002
(นักบริหารงานทัว่ ไป)
ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 21-3-01-3101-001
นักจัดการงานทัว่ ไป
ชก. 21-3-01-3101-001
บริหารธุรกิจบัณฑิต
21-3-01-3102-001
นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. 21-3-01-3102-001
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
21-3-01-3801-001
นักพัฒนาชุมชน
ปก. 21-3-01-3801-001
บริหารธุรกิจบัณฑิต
21-3-01-4101-001
เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. 21-3-01-4101-001
ปวส. (เครื่องกล)
21-3-01-4805-001 เจ้าพนักงานป้องกันและ ชง. 21-3-01-4805-001
บรรเทาสาธารณภัย

หัวหน้าฝ่ายบริหารทัว่ ไป
(นักบริหารงานทัว่ ไป)
นักจัดการงานทัว่ ไป
นักทรัพยากรบุคคล
นักพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

ต้น

393,600

18,000

-

ชก.
ปก.
ปก.
ชง.

382,560
207,480
317,520
146,640
341,160

-

-

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน.ธุรการ

-

187,200
160,920

-

-

-

143,160

-

-

พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนง.ขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา

-

150,720
144,120
153,720

-

-

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

21-3-00-1101-002

ระดับ

กรอบอัตรากาลังใหม่

-

วิทยาศาสตรบัณฑิต
ปวส. ช่างยนต์

-

บริหารธุรกิจบัณฑิต

-

ปวส. ช่างกาลังไฟฟ้า
ม. 3
ม. 3

-

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน.ธุรการ

-

-

-

-

พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนง.ขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา

-

-

ปง.

หมายเหตุ

กรอบอัตรากาลังเดิม

กรอบอัตรากาลังใหม่

เงินเดือน

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เงินเดือน

เงินประจา
ตาแหน่ง

ม. 6

-

-

-

177,480

-

ปวช. ช่างไฟฟ้า

-

-

-

-

163,920

-

-

ม. 3
ป. 6
ป. 6
ป. 6
ม. 6
-

-

-

-

-

149,520
148,320
145,680
126,720
126,720
112,800

-

-

ม. 6
ป. 4
บริหารธุรกิจบัณฑิต

-

นักการภารโรง
ยาม
คนงานทัว่ ไป

-

-

นักการภารโรง
ยาม
คนงานทัว่ ไป

-

108,000
108,000
108,000

-

-

27

นายอนิรุธ ไชยสวัสดิ์
นายวิรชั รอดสีเสน
นายโย ทองแดนไทย
นายอุฬาร สุชาฎา
นายวินยั เกษมูล
ว่าง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายเจนประพงศ์ ขาวผ่อง
นายสุวรรณ จันทิปะ
น.ส.ววรรณกานต์ เกตุประกอบ
ฝ่ายนโยบายและแผน
น.ส. ปิยะนันท์ อ่อนคง

พนง.ขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา
พนง.ขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา
คนงานประจารถขยะ
คนงานประจารถขยะ
คนงานประจารถขยะ
คนงานประจารถขยะ
คนงานประจารถขยะ
คนงานประจารถขยะ

-

ส.อ. สมศักดิ์ ศรีออ่ น

พนง.ขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา
พนง.ขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา
คนงานประจารถขยะ
คนงานประจารถขยะ
คนงานประจารถขยะ
คนงานประจารถขยะ
คนงานประจารถขยะ
คนงานประจารถขยะ

เงินเพิ่มอื่นๆ
/เงิน
ค่าตอบแทน
-

28

น.ส.ศศิญา หนูเกลี้ยง

29
30

นายอานนท์ ศรีเทพ
กองคลัง
นางชะบา ศรีอ่อน

31

ฝ่ายการเงิน
ว่าง

32
33
34
35

น.ส. วาสนา เขี้ยวแก้ว
นางจิยาลักษณ์ เนียมสวัสดิ์
ว่าง
นางวราภรณ์ สืบพันธุ์

ที่

ชื่อ – สกุล

16

นายพงศกร แก้วนุ่น

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

คุณวุฒิการศึกษา

รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต

21-3-01-2101-003 หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ต้น 21-3-01-2101-003 หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
(นักบริหารงานทัว่ ไป)
(นักบริหารงานทัว่ ไป)
21-3-01-3103-001 นักวิเคราะห์นโยบาย
ปก. 21-3-01-3103-001
นักวิเคราะห์นโยบาย
B.A./
และแผน
และแผน
POLITICAL SCIENCE
นิติศาสตรบัณฑิต
21-3-01-3105-001
นิติกร
ปก. 21-3-01-3105-001
นิติกร

ต้น

402,720

18,000

-

ปก.

226,080

-

-

ปก.

249,240

-

-

ศิลปศาสตรบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต
ปวท. (เลขานุการ)
บริหารธุรกิจบัณฑิต

21-3-04-2102-001

ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง)

ต้น

21-3-04-2102-001

ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง)

ต้น

448,920

42,000

-

21-3-04-2102-002

หัวหน้าฝ่ายการเงิน
ต้น
(นักบริหารงานการคลัง)
นักวิชาการเงินและบัญชี ปก.
เจ้าพนักงานพัสดุ
ชง.
เจ้าพนักงานพัสดุ
ชง.
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชง.

21-3-04-2102-002

หัวหน้าฝ่ายการเงิน
(นักบริหารงานการคลัง)
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ต้น

393,600

18,000

-

ปก.
ชง.
ชง.
ชง.

305,640
285,840
189,600
269,880

-

-

21-3-04-3201-001
21-3-04-4203-001
21-3-04-4203-002
21-3-04-4204-001

21-3-04-3201-001
21-3-04-4203-001
21-3-04-4203-002
21-3-04-4204-001

หมายเหตุ

กรอบอัตรากาลังเดิม
ที่

ชื่อ – สกุล

กรอบอัตรากาลังใหม่

เงินเดือน

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เงินเดือน

เงินประจา
ตาแหน่ง

เงินเพิ่มอื่นๆ
/เงิน
ค่าตอบแทน

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

-

นักวิชาการคลัง

-

-

นักวิชาการคลัง

-

275,760

-

-

ปวช. (บัญชี)

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้

-

-

-

162,600

-

-

-

-

-

170,760
152,400

-

-

-

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้

-

142,680

-

-

คุณวุฒิการศึกษา

37

ลูกจ้างประจา
นางพิมลศรี สุดชู
พนักงานจ้างตามภารกิจ
สาหรับผู้มีคุณวุฒิ
นางอรพรรณ รัตนกระจ่าง

38
39

นางปทิตตา ศรีทองมาศ
น.ส. วรรณิศา ชูแก้ว

ปวส. (คอมพิวเตอร์)
ปวช. (บัญชี)

-

40

นายอรรถพันธ์ ขาวผ่อง

บัญชีบัณฑิต

-

ปวช. (การบัญชี)

-

คนงานทัว่ ไป

-

-

คนงานทัว่ ไป

-

108,000

-

-

21-3-05-2103-001

ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)

ต้น

21-3-05-2103-001

ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)

ต้น

416,160

42,000

-

21-3-05-2103-002

ต้น

21-3-05-2103-002

393,600

18,000

-

ปง.
ชง.
ชง.
ชง.

21-3-05-4101-002
21-3-05-4701-001
21-3-05-4701-002
21-3-05-4707-001

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง)
เจ้าพนักงานธุรการ
นายช่างโยธา
นายช่างโยธา
เจ้าพนักงานประปา

ต้น

21-3-05-4101-002
21-3-05-4701-001
21-3-05-4701-002
21-3-05-4707-001

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง)
เจ้าพนักงานธุรการ
นายช่างโยธา
นายช่างโยธา
เจ้าพนักงานประปา

ปง.
ชง.
ชง.
ชง.

221,760
275,040
244,320
329,880

-

-

-

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

-

-

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

-

174,240

-

-

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
พนักงานผลิตน้าประปา
พนักงานผลิตน้าประปา

-

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
พนักงานผลิตน้าประปา
พนักงานผลิตน้าประปา

-

175,920
150,000
141,240
154,080
152,160

-

-

36

42

พนักงานจ้างทั่วไป
น.ส. ศรินยา ทองในเมือง
กองช่าง
นายสมคิด เกื้อกูล

43

ฝ่ายก่อสร้าง
ว่าง

41

ครุศาสตรอุตสาหกรรม
บัณฑิต
-

44
45
46
47

นางสิริกร อิ้ววังโส
นายวิชาญ จินวงค์
นางปิยะนาฎ ชายชาติ
จ.ส.อ.วัชรากรณ์ อิ้ววังโส
พนักงานจ้างตามภารกิจ
สาหรับผู้มีคุณวุฒิ

ปวช. (บัญชี)
ปวส. (ช่างก่อสร้าง)
ปวส. (ช่างโยธา)
ปวส. (ช่างก่อสร้าง)

48

นายศิริพงศ์ เท็กเชย

49
50
51
52
53

น.ส. สุนิษา ถนอมพล
นายสวัสดิ์ คงเกิด
นายบุญรัตน์ บุญขวัญ
นายโชคดี รัตนเมือง
นายพล ไชยฤทธิ์

วิทยาศาสตรบัณฑิต
(อุตสาหกรรมก่อสร้าง)
บริหารธุรกิจบัณฑิต
ปวส. (ช่างไฟฟ้ากาลัง)
ปวส. (ช่างยนต์)
ป. 6
ม. 6

หมายเหตุ

กรอบอัตรากาลังเดิม
ที่

54
55
56
57

ชื่อ – สกุล
พนักงานจ้างตามภารกิจ
สาหรับผู้มีทกั ษะ
นายจานงค์ แก้วสีสด
นายนาคิน จินดาวงศ์
ฝ่ายออกแบบและควบคุม
อาคาร
ว่าง

58

ว่าง
กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ว่าง

59

ฝ่ายบริหารการศึกษา
นางสาวขนิษฐา สมาธิ

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

นางมลธิรา คงแก้ว
นางชไลยวัล ชูศรี
ครู อันดับ คศ. 2
นางระยอง รัตนพันธ์
นางเรวดี รักกิจ
นางนงเยาว์ รักษาแก้ว
นางนิภาภร จริตงาม
นางกนิษฐา กลางประพันธ์
นางสายพิน จินดาวงค์
ครู อันดับ คศ. 1
นางนัทธมน ทองยิ่ง
นางสารวย หนูพระอินทร์
น.ส.กัญยา ไชยศร
น.ส.ศศิรินทร์ กุนรา
นางนันทนา พุทธรัตน์
นางสัชนา พัฒนศรีเรือง

กรอบอัตรากาลังใหม่

เงินเดือน

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เงินเดือน

เงินประจา
ตาแหน่ง

เงินเพิ่มอื่นๆ
/เงิน
ค่าตอบแทน

-

พนักงานผลิตน้าประปา
พนักงานผลิตน้าประปา

-

-

พนักงานผลิตน้าประปา
พนักงานผลิตน้าประปา

-

150,600
140,040

-

-

21-3-05-2103-003 หัวหน้าฝ่ายออกแบบและ ต้น 21-3-05-2103-003
ควบคุมอาคาร
(นักบริหารงานช่าง)
21-3-05-4702-001
นายช่างเขียนแบบ
ปง./ชง. 21-3-05-4702-001

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและ
ควบคุมอาคาร
(นักบริหารงานช่าง)
นายช่างเขียนแบบ

ต้น

393,600

18,000

-

ปง./ชง.

297,900

-

-

21-3-08-2107-001 ผู้อานวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา)

ผู้อานวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา)

ต้น

393,600

42,000

-

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 21-3-08-2107-002 หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ต้น
(นักบริหารงานการศึกษา)
ครุศาสตรบัณฑิต
21-3-08-3803-001
นักวิชาการศึกษา
ชก.
ปวช. (การบัญชี)
21-3-08-4101-003
เจ้าพนักงานธุรการ
ชง.

21-3-08-2107-002 หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา)
21-3-08-3803-001
นักวิชาการศึกษา
21-3-08-4101-003
เจ้าพนักงานธุรการ

ต้น

362,640

18,000

-

ชก.
ชง.

349,320
318,960

-

-

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

21-3-08-2-2-08521
21-3-08-2-2-08523
21-3-08-2-2-08524
21-3-08-2-2-08525
21-3-08-2-2-08526
21-3-08-2-2-08527

ครู ชานาญการ
ครู ชานาญการ
ครู ชานาญการ
ครู ชานาญการ
ครู ชานาญการ
ครู ชานาญการ

คศ. 2
คศ. 2
คศ. 2
คศ. 2
คศ. 2
คศ. 2

21-3-08-2-2-08521
21-3-08-2-2-08523
21-3-08-2-2-08524
21-3-08-2-2-08525
21-3-08-2-2-08526
21-3-08-2-2-08527

ครู ชานาญการ
ครู ชานาญการ
ครู ชานาญการ
ครู ชานาญการ
ครู ชานาญการ
ครู ชานาญการ

คศ. 2
คศ. 2
คศ. 2
คศ. 2
คศ. 2
คศ. 2

316,320
317,040
321,000
293,760
304,080
299,880

42,000
42,000
42,000
42,000
42,000
42,000

-

ครุศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
ศึกษาศาสตรบัณฑิต

21-3-08-2-2-08522
21-3-08-2-2-08528
21-3-08-2-2-08530
21-3-08-2-2-08531
21-3-08-2-2-08532
21-3-08-2-2-08533

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

คศ. 1
คศ. 1
คศ. 1
คศ. 1
คศ. 1
คศ. 1

21-3-08-2-2-08522
21-3-08-2-2-08528
21-3-08-2-2-08530
21-3-08-2-2-08531
21-3-08-2-2-08532
21-3-08-2-2-08533

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

คศ. 1
คศ. 1
คศ. 1
คศ. 1
คศ. 1
คศ. 1

299,040
297,240
267,360
252,120
239,280
262,560

-

-

คุณวุฒิการศึกษา

ป. 6
ป. 6
-

ต้น

21-3-08-2107-001

หมายเหตุ

กรอบอัตรากาลังเดิม
ที่
74
75
76
77
78

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

ชื่อ – สกุล
นางเพ็ญศรี รักกิจ
นางสุภาณี ชูเมือง
นางสมจิตต์ เพชรเรือนทอง
นางเบญจวรรณ สังข์ดี
พนักงานจ้างตามภารกิจ
สาหรับผู้มีคุณวุฒิ
น.ส.สุนิดา ถนอมพล
พนักงานจ้างตามภารกิจ
สาหรับผู้มีทกั ษะ
นางมณี ไทยเอือ้
นางเบญจมาศ พลสมสาย
นางสาวอรพรรณ ระวังสุข
น.ส.คันธารัตน์ รัตนพันธ์
น.ส.ราตรี เพชรฤทธิ์
น.ส.นุจรีย์ ธารเนตร
น.ส.ภัทรานิษฐ์ สังข์ดี
นางกัญญา ปุรัสกาญจน์
น.ส.ธมกร พรหมอินทร์
ว่าง
น.ส.สุกญ
ั ญา แหวนเพชร
นางสาวเนตรชนก พรหมเจือ
นางสาวสุภาภรณ์ เกตุประกอบ
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวมณฑิตา สุดชู

กรอบอัตรากาลังใหม่

เงินเดือน

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เงินเดือน

เงินประจา
ตาแหน่ง

ครุศาสตรบัณฑิต
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
ศึกษาศาสตรบัณฑิต

21-3-08-2-2-08534
21-3-08-2-2-08535
21-3-08-2-2-08536
21-3-08-2-2-08529

ครู
ครู
ครู
ครู

คศ. 1
คศ. 1
คศ. 1
คศ.1

21-3-08-2-2-08534
21-3-08-2-2-08535
21-3-08-2-2-08536
21-3-08-2-2-08529

ครู
ครู
ครู
ครู

คศ. 1
คศ. 1
คศ. 1
คศ. 1

257,040
246,720
262,320
232,440

-

เงินเพิ่มอื่นๆ
/เงิน
ค่าตอบแทน
-

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

-

ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

-

-

ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

-

186,720

-

-

ศึกษาศาสตรบัณฑิต
ม. 3
ศิลปศาสตร์บัณฑิต
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
ศึกษาศาสตมหาบัณฑิต

-

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

-

-

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

-

173,640
173,640
117,000
165,720
160,320
160,320
156,240
150,840
137,160
121,800
117,360
117,360

-

-

ศิลปศาสตร์บัณฑิต

-

ผู้ดูแลเด็ก (ทัว่ ไป)

-

-

ปฏิบัตหิ น้าที่ดแู ลเด็ก
(ผู้ดูแลเด็ก)

-

108,000

-

-

คุณวุฒิการศึกษา

หมายเหตุ

