
 

                                            

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง 
เรื่อง  การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล

และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล 
.............................................................. 

 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564       
โดยกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศ
ดังกล่าว 

 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัย
อำนาจตามความนัยมาตรา 15 และ 25 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกาญจนบุรี  ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อ
วันที่ 22 กันยายน 2564 จึงประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง 
ดังนี้ 

1. ประกาศฉบับนี้เรียกว่า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง เรื่อง การกำหนด
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล 

2. ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง 
ประกาศใช้เป็นต้นไป 

3. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง มีส่วนราชการดังนี้ 
3.1 สำนักปลัด  
3.2 กองคลัง 
3.3 กองช่าง 
3.4 หน่วยตรวจสอบภายใน 

  4. ให้ส่วนราชการ ข้อ 3.1 – 3.3 มีฐานะเทียบเท่ากอง และส่วนราชการ ข้อ 3.4 มีฐานะ 
ที่ต่ำกว่ากองหรือเทียบเท่ากอง โดยขึ้นตรงต่อปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง 

ประกาศ  ณ  วันที่  29  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
 
 

 (นางสาวพิมพ์พรรณ  จันทร์รูปงาม) 
                                                        ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง ปฏิบัติหน้าที่ 

                         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง 
 
 
 
 



 

                                            

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง 
เรื่อง  การกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนตำบล  

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

 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกาญจนบุรี  เรื่อง กำหนดกอง สำนัก หรือ        
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2564 โดยกำหนดให้องค์การบริหารส่วน
ตำบล กำหนดกอง หรือส่วนราชการที่จำเป็น ให้สอดคล้องกับประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าว 
  

 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัย
อำนาจตามความนัยมาตรา 15 และ 25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่  9/2564 เมื่อ
วันที่ 22 กันยายน 2564 จึงประกาศกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าม่วง ดังนี้ 

1. ประกาศฉบับนี้เรียกว่า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง เรื่อง การกำหนดกอง 
หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 2. ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง 
ประกาศใช้เป็นต้นไป 
 3. ให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง มีกองและส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ดังนี้ 

3.๑ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการ
ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล งานเลขานุการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล งานจัดทำแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบล งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น งานประสานการจัดทำ
แผนพัฒนาจังหวัด งานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล งานคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบล งานงบประมาณ งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วน
ตำบล งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และฉบับเพ่ิมเติม(ถ้ามี) งานตรวจติดตามประเมินผล
แผนงานและโครงการ งานจัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานบริการ
ข้อมูล งานการเจ้าหน้าที่  การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล งานวิเคราะห์การวางแผนอัตรากำลัง งานจัดตั้ง
ส่วนราชการและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ สอบคัดเลือก การคัดเลือก การย้าย การโอน การรับโอน การ
คัดเลือกเพ่ือรับโอน งานบรรจุแต่งตั้ง งานจัดทำควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ งาน
ระบบสารสนเทศข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ งานประเมินผลการปฏิบัติราชการ งานเกี่ยวกับเงินเดือน 
ค่าจ้าง ค่าตอบแทน งานการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น งาน
ประเมินเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ ข้าราชการครู งานการลาทุกประเภท งานสวัสดิการทุกประเภท งานส่งเสริม
สนับสนุนการเพ่ิมสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน งานแผนพัฒนาบุคลากร งานฝึกอบรม งานการรักษาวินัย การ
ดำเนินการทางวินัยการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ งานสนับสนุนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
งานการให้พ้นจากราชการ งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ 
และผู้ด้อยโอกาส งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร งานการพาณิชย์ งานส่งเสริมและพัฒนา 
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อาชีพ งานคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานรักษา
ความสงบเรียบร้อย งานสิ่งแวดล้อม งานการศึกษาค้นคว้าวิจัย วิเคราะห์และการจัดทำแผนงานด้าน
สาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ งานสุขาภิบาล
ชุมชน งานคุ้มครองผู้บริโภค งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค งานการศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  งาน
ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา 
งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งานการกีฬาและนันทนาการ 
งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน  งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งานการเลือกตั้ง และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สำนัก หรือ
ส่วนราชการใด ในองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลงานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย 

     - สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (รหัสหน่วยงาน 01) จัดแบ่งงานภายในส่วน 
ราชการ ดังนี้ 

(1) งานนโยบายและแผน 
(2) งานพัฒนาชุมชน 
(3) งานการเจ้าหน้าที่ 
(4) งานบริหารงานทั่วไป 

   (5) งานธุรการ 
   (6) งานการศึกษา 
   (7) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   (8) งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

3.2 กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี  
ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานนำส่งเงินการเก็บ
รักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบในสำคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทำบัญชี งาน
ตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้างค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอ่ืน  ๆ งาน
จัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรร
เงินต่าง ๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่าง ๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทำงบทดลอง
ประจำเดือนและประจำปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์
และทรัพย์สินต่าง ๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติช่วยเหลือให้คำแนะนำ
ทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สินงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

     - กองคลัง  (รหัสหน่วยงาน 04) จัดแบ่งงานภายในส่วนราชการ  ดังนี้ 
(1) งานการเงินและบัญชี 
(2) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
(3) งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

๓.3 กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ การออกแบบ การจัดทำ 
ข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและตรวจสอบคุณภาพพัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ การ
ตรวจสอบ การก่อสร้างงานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้าง การควบคุม
การก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล การรวบรวมประวัติ ติดตาม ควบคุมการ 
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ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน 
ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องที่ได้รับมอบหมาย 
            - กองช่าง (รหัสหน่วยงาน 05) จัดแบ่งงานภายในส่วนราชการ  ดังนี้ 

(1) งานก่อสร้าง  
(2) งานออกแบบและควบคุมอาคาร  
(3) งานผังเมือง 
(4) งานสาธารณูปโภค 

3.4 หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดทำแผนการตรวจ  
สอบภายในประจำปี งานตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการ
รับการจ่ายเงิน ทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหา
พัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนตำบล งานตรวจสอบติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วน
ราชการต่าง ๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

     - หน่วยตรวจสอบภายใน (รหัสหน่วยงาน 12) จัดแบ่งงานภายในส่วนราชการ  ดังนี้ 
(1) งานตรวจสอบภายใน 

ประกาศ   ณ   วันที่ 29  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 (นางสาวพิมพ์พรรณ  จันทร์รูปงาม) 
                                                        ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง ปฏิบัติหน้าที่ 

                         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

                                            

๘.  โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง 
 
    

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ หมายเหตุ 

๑. สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
1.1 งานนโยบายและแผน 

    1.2 งานพัฒนาชุมชน 
    1.3 งานการเจ้าหน้าที่ 
    1.4 งานบริหารงานทั่วไป  
   1.5 งานธุรการ 

    1.6 งานการศึกษา 
    1.7 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    1.8 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
    

๒. กองคลัง 
   2.1 งานการเงินและบัญชี 
   2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้งาน  

2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 

๓. กองช่าง 
3.1  งานก่อสร้าง  
3.2  งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 

   3.3 งานผังเมือง 
   3.4 งานสาธารณูปโภค 

๑. สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
1.1 งานนโยบายและแผน 

    1.2 งานพัฒนาชุมชน 
    1.3 งานการเจ้าหน้าที่ 
    1.4 งานบริหารงานทั่วไป  
   1.5 งานธุรการ 

    1.6 งานการศึกษา 
    1.7 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    1.8 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
    1.9 งานนิติการ   
 

๒. กองคลัง 
   2.1 งานการเงินและบัญชี 

2.2  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  
2.3  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

 

๓. กองช่าง 
3.1  งานก่อสร้าง 
3.2  งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 

    3.3 งานผังเมือง 
    3.4 งานสาธารณูปโภค 
 

4. หน่วยตรวจสอบภายใน   
4.1 งานตรวจสอบภายใน 

 

  
  
  
  
  
  

 



 

                                            

๑๐. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี 
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖4 – ๒๕๖6) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง 

               องค์การบริหารส่วนตำบล ประเภทสามัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)  

สำนักปลดัองค์การบริหารส่วนตำบล 
 

กองคลัง 
 

กองช่าง 
 

1. นักจัดการงานท่ัวไป (ชก.) 
2. นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) 
3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชก.) 
4. นักพัฒนาชุมชน (ชก.) 
5. เจ้าพนักงานธุรการ (ชง.) 
6. ครูผูดู้แลเด็ก (คศ.1) 
7. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั  

(ปก./ชก.) 
8. ผช.จพง.พัฒนาชุมชน (1) 
9. ผู้ดูแลเด็ก (1) 
10. พนักงานขับรถยนต์ (2) 
11. คนสวน (1) 
12. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (2) 
13. คนงาน (4) 

 
 

1. นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) 
2. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ชง.) 
3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ชง.) 
4. คนงาน (1) 

 
 

 
 
 

1. นายช่างโยธา (ปง./ชง.) 
2. คนงาน (2) 

 
 

หัวหน้าสำนักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)  

ผู้อำนวยการกองคลัง 
 (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น ) 

ผู้อำนวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
(นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก.) 

 



 

                                            

 
    โครงสร้างของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                            
   
  

ประเภท
ตำแหน่ง 

บริหารท้องถิ่น อำนวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป ครูผูดู้แลเด็ก 
คศ.1 

พนักงานจ้าง 
(กลาง) (ต้น) (กลาง) (ต้น) ชำนาญการ ปฏิบัติการ ชำนาญงาน ปฏิบัติงาน ภารกิจ ทั่วไป 

จำนวน(คน) - 1 - 1 4 - 1 - 1 7 4 
ว่าง - - - - 1 - - - - - 

หัวหน้าสำนักปลดั 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

 
 

งานนโยบายและแผน งานสวัสดิการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

สงเคราะห ์

งานธุรการ 

- เจ้าพนักงานธุรการ (ชง) 
 
 

- นักพัฒนาชุมชน (ชก.) 
- ผช.จพง.พัฒนาชุมชน (1)                                                            

 - นักจัดการงานท่ัวไป (ชก) 
 - คนสวน (1) 
 - พนักงานขับรถยนต์ (2) 
 - คนงาน (4) 
 - พนักงานขับเครื่องจักรกล  
   ขนาดเบา (2) 
 

งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป 

 - นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) 
                                              

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชก.) 
 
 
 

งานการศึกษาและ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

- นักพัฒนาชุมชน (ชก.) 
- ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ 1) 
- ผู้ดูแลเด็ก (1) 
 
 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

- นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปก./ชก.) 
                                              

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

- นักจัดการงานท่ัวไป (ชก)                                              



 

                                            

                                                         โครงสร้างกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

ประเภท
ตำแหน่ง 

บริหารท้องถิ่น อำนวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป พนักงานจ้าง 
(กลาง) (ต้น) (กลาง) (ต้น) ชำนาญการ ปฏิบัติการ ชำนาญงาน ปฏิบัติงาน ภารกิจ ทั่วไป 

จำนวน(คน)  - 1 - 1 - - 2 - - 1 
ว่าง - - - - 1 1 - - 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

 

ผู้อำนวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

 

งานการเงินและบัญชี 

- เจ้าพนักงานการเงินและบญัชี (ชก.) 
 
 

- นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) 
 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ชง)  
   
 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

- คนงาน (1) 
 
 



 

                                            

โครงสร้างกองช่าง 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

ประเภท
ต ำแหน่ง 

บริหารท้องถิ่น อำนวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป พนักงานจ้าง 
(กลาง) (ต้น) (กลาง) (ต้น) ชำนาญการ ปฏิบัติการ ชำนาญงาน ปฏิบัติงาน ภารกิจ ทั่วไป 

จ ำนวน(คน) - 1 - - - - - - - 2 
ว่ำง - - - 1 - - 1 - - 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

 

ผู้อำนวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

 

งานก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานสาธารณูปโภค 

- นายช่างโยธา (ปง./ชง.) 
- คนงาน (2) 
 



 

                                            

      โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

ประเภท
ต ำแหน่ง 

บริหารท้องถิ่น อำนวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป พนักงานจ้าง 
(กลาง) (ต้น) (กลาง) (ต้น) ชำนาญการ ปฏิบัติการ ชำนาญงาน ปฏิบัติงาน ภารกิจ ทั่วไป 

จ ำนวน(คน) - 1 - - - - - - - - 
ว่ำง - - - - 1 - - - - 

- นักวิชาการตรวจสอบภายใน  (ปก./ชก) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 



 

                                            

11. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ 

ที่ ชื่อ - สกุล 
วุฒิ

การศึกษา 

กรอบอัตรากำลังตามโครงสรา้งเดิม กรอบอัตราตามโครงสร้างใหม ่ เงินเดือน  
หมายเหต ุเลขที่ตำแหน่ง ตำแหน่ง ระดับ เลขที่ตำแหน่ง ตำแหน่ง ระดับ เงินเดือน 

เงินประจำ
ตำแหน่ง 

เงินเพิ่มอ่ืน/ 
ค่าตอบแทน 

1. น.ส.พิมพ์พรรณ จันทร์รูปงาม ปริญญาโท 02-3-00-1101-001 ปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่น) 

ต้น 02-3-00-1101-001 ปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่น) 

ต้น 396,000 48,000 - 33,000 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
2. - - - - - 02-3-12-3205-001 นักวิชาการตรวจสอบภายใน

  
ปก./ชก. 355,320 

 
- - 29,610 

(กำหนดเพิ่ม) 
สำนักปลัด 
3. น.ส.กรอง  สดวิไล ปริญญาโท 02-3-01-2101-001 หัวหน้าสำนักปลัด     

(นักบริหารงานทั่วไป) 
ต้น 02-3-01-2101-001 หัวหน้าสำนักปลัด    

(นักบริหารงานทั่วไป) 
ต้น 429,240 42,000 - 35,770 

4. น.ส.สรัญญา  มาลาพงษ์ ปริญญาโท 02-3-01-3101-001 นักจัดการงานทัว่ไป ชก. 02-3-01-3101-001 นักจัดการงานทัว่ไป ชก. 376,080 - - 31,340 
5. นางวิชชุตา  วีระกุล ปริญญาโท 02-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ชก. 02-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ชก. 402,720 - - 33,560 
6. นายปณัฐ กันยาวุฒิกุล ปริญญาตร ี 02-3-01-3103-001 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. 02-3-01-3103-001 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. 362,640 - - 30,220 
7. น.ส.อริสา  มินจันทึก ปริญญาโท 02-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ชก. 02-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ชก. 389,400 - - 32,450 
8. น.ส.ณัฏชรัตน์ จันทราพันธุ ์ ปริญญาตร ี 02-3-01-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ ชง. 02-3-01-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ ชง. 254,280 - - 21,190 
9. - - 02-3-01-3801-001 นักป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภยั 
ปก./ชก. 02-3-01-3801-001 นักป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภยั 
ปก./ชก. 355,320 - - 29,610 

(ว่าง) 
10. - - 02 3 01 2200 473 ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.1 02 3 01 2200 473 ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.1 - 

งบอุดหนุน 
- - - 

 
11. นายไพรัช  กาญจนอโนทยั ปริญญาตร ี - ผช.จพง.พัฒนาชุมชน - - ผช.จพง.พัฒนาชุมชน - 205,200 - - 17,100 
12. น.ส.รัติยา  แสงสว่าง ปริญญาตร ี - ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก - - ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก - - 

งบอุดหนุน 
- - - 

 
13. นายชัยณรงค์  ศรีสมบัติ ป.6 - พนักงานขับรถยนต์ - - พนักงานขับรถยนต์ - 174,240 - - 14,520 

14. นายไกรฤทธิ์ สกุลเวียงกาญจน์ ม.6 - พนักงานขับรถยนต์ - - พนักงานขับรถยนต์ - 127,200 - - 10,600 

15. นายสุชิน  จิตรัตน์ ม.3 - คนสวน - - คนสวน - 117,120 - - 9,760 
16. นายอดิศร เพ็งจันทร ์     ม.3 - พนักงานขับเครื่อง 

จักรกลขนาดเบา(ทักษะ 
- - พนักงานขับเครื่อง 

จักรกลขนาดเบา(ทักษะ) 
- 112,800 - - 9,400 

 
17. นายรัชพล พัณมากม ี ม.6 - พนักงานขับเครื่อง 

จักรกลขนาดเบา(ทักษะ 
- - พนักงานขับเครื่อง 

จักรกลขนาดเบา(ทักษะ) 
- 112,800 - - 9,400 

 
18. นายพรเทพ  นางแย้ม ป.6 - คนงาน 

(ประจำรถขยะ) 
- - คนงาน 

(ประจำรถขยะ) 
- 108,000 - - 9,000 

 



 

                                            

     ลงชื่อ.......................................................ผู้รับรองข้อมูล  
           (นางสาวพิมพ์พรรณ  จันทร์รูปงาม) 
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง ปฏิบัติหน้าที่ 
         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง 

ที่ ชื่อ - สกุล 
วุฒิ

การศึกษา 

กรอบอัตรากำลังตามโครงสรา้งเดิม กรอบอัตราตามโครงสร้างใหม ่ เงินเดือน  
หมายเหต ุเลขที่ตำแหน่ง ตำแหน่ง ระดับ เลขที่ตำแหน่ง ตำแหน่ง ระดับ เงินเดือน 

เงินประจำ
ตำแหน่ง 

เงินเพิ่มอ่ืน/ 
ค่าตอบแทน 

19. สุพจน์ นางแย้ม ม.3 - คนงาน 
(ประจำรถขยะ) 

- - คนงาน 
(ประจำรถขยะ) 

- 108,000 - - 9,000 
 

20. น.ส.ธัญพัทธ์ เปยีสวน ปริญญาตร ี - คนงาน - - คนงาน - 108,000 - - 9,000 
21. นายเสกสรร กาจคะนอง ปวส. - คนงาน - -  - 108,000 - - 9,000 

กองคลัง 
22. นายณรงค์  อินทร์ปัญญา ปริญญาตร ี 02-3-04-2102-001 ผู้อำนวยการกองคลัง    

(นักบริหารงานการคลัง) 
ต้น 02-3-04-2102-001 ผู้อำนวยการกองคลัง    

(นักบริหารงานการคลัง) 
ต้น 416,160 42,000 - 34,680 

23. นางพัชรี จันทร์ไพจิตร ปริญญาโท 02-3-04-3204-001 นักวิชาการพัสด ุ ปก./ชก. 02-3-04-3204-001 นักวิชาการพัสด ุ ปก./ชก. 355,320 - - 29,610 
 

24. น.ส.นิภา ประภาจิตสุนทร ปริญญาตร ี 02-3-04-4204-001 เจ้าพนกังานจัดเก็บรายได ้ ชง. 02-3-04-4204-001 เจ้าพนกังานจัดเก็บรายได ้ ชง. 307,920 - - 25,660 
25. - - 02 3 04 4201 001 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง. 02 3 04 4201 001 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชง. 297,900 - - 24,825 

(ว่าง) 
26. นางสาวปุญชรัสมิ์ ว่องวงศ์อาร ี ปวส. - คนงาน - - คนงาน - 108,000 

 
- - 9,000 

 
กองช่าง 
27. - - 02-3-05-2103-001 ผู้อำนวยการกองช่าง     

 (นักบริหารงานชา่ง) 
ต้น 02-3-05-2103-001 ผู้อำนวยการกองช่าง      

(นักบริหารงานช่าง) 
ต้น 393,600 42,000 - 32,800 

(ว่าง) 
28. นายธนิต  ทองเจริญยวง ปริญญาตร ี 02-3-05-4701-001 นายช่างโยธา ปง./ชง. 02-3-05-4701-001 นายช่างโยธา ปง./ชง. 297,900 - - 24,825 
29. น.ส.พรพรรณ พรหมพฤกษ ์ ปริญญาตร ี - คนงาน - - คนงาน - 108,000 - - 9,000 
30. นายเกยีรติศกัดิ์ แกว้ประเสรฐิ ม.6 - คนงาน - - คนงาน - 108,000 - - 9,000 

 

ลงชื่อ....................................................ผู้ตรวจสอบข้อมูล  
     (นางสาวพิมพ์พรรณ  จันทร์รูปงาม) 
    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง 



 

                                            

 


