
โครงสร้างพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2561– 2563) 
ปรับปรุงเพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมหาเจริญ อ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองช่าง กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

1.)หัวหน้าส านักงานปลัด(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ
ต้น 62-3-01-2101-001 
(นายชิรเวธน ์ โชติรัฐนันท์) 
2.)นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัตกิาร 
62-3-01-3103-001 (นายสงกรานต์ โสดาจันทร์) 
3.)นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัตกิาร 
62-3-01-3102-001 (นายคุณภัทร  สวรรค์สุข)  
4.)นักพัฒนาชุมชนปฏบิัติการ 
62-3-01-3801-001(จ.อ.ทัชชกร โสดาจันทร์) 
5.)เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 
62-3-01-4101-001 (น.ส.กาญจนา กาลปกัษ์)  
6.)เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ช านาญงาน 62-3-01-4805-001  
(จ.อ.ธีระยุทธ ค าบาล) 1 อัตรา 
7.)เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง. 
62-3-01-4601-001 (ว่าง) 1 อัตรา 
8.)นิติกร ปก./ชก. 
62-3-01-3105-001  (ว่าง) 1 อัตรา 
 

1.)ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง)ระดับ
ต้น  62-3-04-2102-001 (วา่งเดิม) 
2.)นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก. 
62-3-04-3201-001 (ว่างเดิม) 1 อตัรา 
3.)เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน  
62-3-04-4101-002(นางสาวสุภาภรณ์  สิงหาร) 
4.)เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง. 
62-3-04-4201---001   (วา่งเดิม) 1 อัตรา 
5.)เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง. 
62-3-04-4204-001 (ว่างเดิม) 1 อตัรา 
6.)เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง. 
62-3-04-4203-001 (ว่างเดิม) 1 อตัรา 

1.)ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
62-3-05-2103-001 (นายณัฏฐพงษ์  ออ๋ประเสริฐ) 
2.)วิศวกรโยธา ปก./ชก.  
62-3-05-3702-001   
3.)นายช่างโยธา ปง./ชง 
62-3-05-4701-001 (ว่างเดิม) 1 อตัรา 
4.)เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 
62-3-05-4101-003(น.ส.สมจิต  กจิการ) 
5.)นายช่างเขียนแบบ ปง./ชง 
62-3-05-4702-001 (ว่างเดิม) 1 อตัรา 
6.)นายช่างไฟฟ้า ปง 
62-3-05-4706-001 (นายธีรพล หมื่นหาวงศ์)   
7.)คนงานเครื่องสูบน  า (นายสมจิตร  เดชจร) 
(ลูกจ้างประจ า ถา่ยโอนจากกรมชลประทาน) 

 

 

1.)ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ(นักบริหารงานศึกษา) 
ระดับต้น  62-3-08-2107-001 
(ว่างเดิม) 
2.)นักวิชาการศึกษาปฏิบัตกิาร 
62-3-08-3803-001(น.ส.ชุติศิริรัตน์  รุ่งเรือง) 
3.)คร ู(คศ.2) 4 อัตรา 
1. นางสาววรารัตน์  มว่งเรือน 
62-3-08-2-2-21727 
2. นางศศิธร  สมสะอาด 
62-3-08-2-2-21728 
3. นางจริยา  สุขเสริม 
62-3-08-2-2-21729 
4.นางพานทอง  อุ้ยหา) 
62-3-08-2-2-21730 
4)ครู (คศ1) 1 อัตรา 
1.น.ส.วริญดา  ทองทรัพย์) 
62-3-08-2-2-21731 
5.ครูผู้ดูแลเด็ก  (ว่าง) 1 อัตรา 
 
 

หนา้ที่  1  จาก 2 หนา้ 

 

กองคลัง ส านักงานปลัด อบต. 

ปลดัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลนกั

บรหิารงานทอ้งถิ่น ระดบักลาง 

62-3-00-1101-001 
(นายอนุวัฒน์  พันธุเวช) 

 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น 

62-3-00-1101-002 
(นางสาวสายฝน  ใจญา) 

 



(ต่อ) 
โครงสร้างพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างและพนักงานจ้างตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2561– 2563) 

ปรับปรุงเพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมหาเจริญ อ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง อบต. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1.)ผช.นายช่างโยธา (ว่างเดิม) 1 อัตรา 
2.)ผช.นายช่างไฟฟ้า  1 อัตรา 
(นายทวีป  ค าสุข) 
3.)ผช.จพง.ธุรการช่าง 1 อัตรา 
(ว่าท่ีร้อยตรีหญิงสุภาวดี ชุมสอาด) 
4.)พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา 
(นายกัลยา  ภูผา) 
5.ผช.จพง.ประปา 1 อัตรา 
(นายบรรพต  เชื อนาหว้า) 
พนักงานจ้างทั่งไป 
6.)พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา     1 อัตรา 
   (นายสมปอง  เผ่าภูธร) 
7.)พนักงานประจ ารถขยะ        3 อัตรา 
7.1)นายอนนท์  ศรีมาตร 
7.2)นายหนูแดง กุลบุตร 
7.3)นายทับ  กุสันเทียะ 
8.)คนงานท่ัวไป         4 อัตรา 
8.1)นายอดุลย์  โพธ์ินอก 
8.2)นายศุภโชค  หมวดสันเทียะ 
8.3) ว่าง 
8.4)นายธงชัย  จันทะคุณ 

 

 

*เงินกรมส่งเสริมฯ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1.)ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  (ว่าง) 3 อัตรา 
*เงินอบต.ทุ่งมหาเจริญ 
พนักงานจ้างตามภากิจ 
ผช.จพง.ธุรการ(น.ส.สุวนันท์ จันกลาง) 1 อัตรา 
พนักงานจ้างตามภารกิจ(คุณวุฒิ) 
1.1)นางปัทมประภา  สมอาษา 
1.2)นางสาวนันทิยา  เสวิสิทธิ์ 
1.3)นางสาวนิลวรรณ  สีงาม 
พนักงานจ้างทั่งไป 
2.)ผู้ดูแลเด็ก 6 อัตรา 
2.1)นายวีรศักดิ์  สุขเสริม 
2.2)น.ส. ไพรจิตตรา  ยี่ภู่ 
2.3)สุมาลี  นามธรรม 
2.4)น.ส.เบญจวรรณ  ฤาชา 
2.5)น.ส.วิภาพร  ค าวงสา 
2.6)น.ส.วราลี  แดงดี 
 

หนา้ที่  2  จาก 2 หนา้ 

 

พนักงานส่วนต าบล  24 อัตรา      ลูกจ้างประจ า  1  อัตรา 
พนักงานจ้างตามภารกจิ   25 อัตรา   พนักงานจ้างทั่วไป 22 อัตรา 
ครู    6  อัตรา 
    รวมทั งหมด  78 อัตรา  
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ(คุณวุฒิ) 
1.)ผช.จนท.วิเคราะห์  1 อัตรา 
นายอนุชิต  แก้วประพราน 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
2.)ผช.จพง.ธุรการ  1 อัตรา 
(น.ส.ธิราพร  จิตรเจริญ) 
3.)ผช.จพง.พัฒนาชุมชน 1 อัตรา 
(น.ส.สุมามาลย์ เชื อนาหว้า) 
4.)ผช.จพง.ธุรการ (บันทึกข้อมูล ) 1 อัตรา 
(นายโชคบุรี  ไพรสุวรรณ) 
5.)ผช.จพง.ป้องกันฯ  1 อัตรา 
(นายนครชัย  เหล่าพิลัย) 
6.)ผช.นักพัฒนาชุมชน     1 อัตรา 
(น.ส.วันวิภา  โพธ์ินอก) 
พนักงานจ้างทั่วไป 
7.)คนงาน(ภารโรง)  1 อัตรา 
(นายประยูร  แก้วบ้านดู) 
8.)คนงาน (ยาม)  1 อัตรา 
(นายบุญมี  กองยอด) 
9.)คนงาน (บันทึกข้อมูล) 1 อัตรา 
(น.ส.ดารุณี  ใหญ่กระโทก) 
10.)คนงาน (แม่บ้าน)  1 อัตรา 
(นางอารีรัตน์ หนูแสง) 
 

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ(คุณวุฒิ) 
- ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา 
(นางภคอร  เชื อรอด) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1.)ผช.จพง.การเงินและบัญชี     1 อัตรา 
(ว่าง) 
2.)ผช.จพง.พัสดุ      1 อัตรา 
(น.ส.อภิญญา  พันธุมิตร) 
3.)ผช.จพง.จัดเก็บรายได้     1 อัตรา 
(น.ส.มัทนพร  ค าทูมี) 
4.)ผช.จพง.ธุรการ (บันทึกข้อมูล)   1 อัตรา 
(นายนันทวุฒิ ประจันโน) 
5.)ผช.จพง.พัสดุ                     1  อัตรา 
 (นายคณวัฒน์ พุฒตาล) 
6.)ผช.จพง.ธุรการ                   1  อัตรา 
(นางสาวธิดาพร  สีคังไพ) 
พนักงานจ้างทั่วไป 
5.)คนงาน (เก็บค่าน  าประปา)         1 อัตรา 
(นายสุริยาวุธ  จันทร์งาม) 
6.)คนงาน (เก็บค่าน  าประปา)       1 อัตรา 
(นายฐากูร  โตทรงศักดิ์) 
7.)คนงาน (เก็บภาษี)  1 อัตรา 
(น.ส.ชลธิชา วงศ์ประเทศ) 
8.)คนงาน (พัสด)ุ          1 อัตรา 
(ว่าง) 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พนกังานสว่นต าบลมีคนครอง   5 อตัราวา่ง4 อตัรา 
ลกูจา้ง       1 อตัรา 
ครู                                                5 อตัรา 
พนกังานจา้งตามภารกิจ 
พนกังานจา้งทั่วไป 


