
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 
เรื่อง   การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 

------------------------------------------------- 

ด้วยคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลได้ประกาศเปลี่ยนแปลงโครงสร้างส่วนราชการ และระดับ
ต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลจากเดิมให้เป็นไปตามขนาดขององค์การบริหารส่วนต าบล   คือ  ขนาดเล็ก ขนาดกลาง  และ
ขนาดใหญ่ แก้ไขให้เป็นไปตามประเภทองค์การบริหารส่วนต าบล คือ ประเภทสามัญ ประเภทสามัญระดับสูง และประเภท
พิเศษ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับ
ต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

ฉะนั้น อาศัยความตามมาตรา 15 ประกอบมาตรา 25 วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 2542     และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ  ในการประชุม
ครั้งที่   6 /2563  เมื่อวันที่   24   มิถุนายน   2563  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ (ขนาดกลาง)  เป็นองค์การ
บริหารส่วนต าบลประเภทสามัญ และได้จัดท าโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งพนักงานส่ว นต าบลในแผน
อัตราก าลัง 3 ปี เป็นไปตามเงื่อนไขของประเภทองค์การบริหารส่วนต าบลประเภทสามัญแล้ว 

   ประกาศ    ณ    วันที่     10    กรกฎาคม   พ.ศ. 2563       

   
 

 
(นายประสิทธิ์    เจตนา) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่   เรื่อง  การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 
ลงวันที่     10   กรกฎาคม   พ.ศ.  2563 

 

โครงสร้างการส่วนราชการ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  (ใหม่)  ประเภทสามัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

(นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับกลาง) 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

(นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับต้น) 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

(นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.) 

ส านักงานปลัด 

นักบริหารงานทั่วไป 
(อ านวยการท้องถิ่น  ระดับต้น) 

-งานบริหารงานทั่วไป 
-งานการเจ้าหน้าที่ 
-งานสวัสดิการและสังคม 
-งานนโยบายและแผน 
-งานกฎหมายและคดี 
-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-งานกิจการสภา 
-งานส่งเสริมการเกษตร 
 

กองคลัง 

นักบริหารงานคลัง 
(อ านวยการท้องถิ่น  ระดับต้น) 

กองช่าง 

นักบริหารงานช่าง 
(อ านวยการท้องถิ่น  ระดับต้น) 

กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

นักบริหารงานการศึกษาฯ 
(อ านวยการท้องถิ่น  ระดับต้น) 

-งานการเงินและบัญชี 
-งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
-งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 

-งานก่อสร้าง 
-งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
-งานประสานสาธารณูปโภค 
 
 

-งานบริหารการศึกษา 
-งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
-งานกิจการโรงเรียน 
 
 



 

โครงสร้างส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  ประเภทสามัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภท อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป พนักงานจ้าง รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน ๑ - - - ๔ - - - ๑ ๔ ๓ ๑๓ 
 
 

๑. งานบริหารงานทั่วไป 

๔.งานกฎหมายและคดี 
๒.งานสวัสดิการและสังคม 

๓.งานนโยบายและแผน 

๖.งานส่งเสริมการเกษตร 

๕.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

-นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ (๑) 
-เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน (๑) 

 
พนักงานจ้างท่ัวไป 

-นักการภารโรง  (๑) 
-คนงานทั่วไป   (๑) 

 

-นักพัฒนาชุมชนช านาญการ (๑) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

- ผช.จพง.พัฒนาชุมชน (๑) 

-นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ (๑) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (๑) 

-นิติกรช านาญการ (๑) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

-ผช.จพง.ป้องกันฯ  (๑) 
พนักงานจ้างท่ัวไป 

-พนักงานขับรถยนต์ (๑) 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

-ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร (๑) 

หัวหน้าส านักปลัด 

นักบริหารงานทั่วไป 
(อ านวยการท้องถิ่น  ระดับต้น) (๑) 



โครงสร้างกองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่   ประเภทสามัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภท อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป พนักงานจ้าง รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน ๑ - - ๑ ๑ - - ๑ ๑ ๒ - ๗ 

 
 
 
 

ผู้อ านวยการกองคลัง 

นักบริหารงานคลัง 

อ านวยการท้องถิ่น  ระดับต้น (๑) 

งานการเงินและบัญชี 

-นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ (๑) 
-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน (๑) 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (๑) (ว่าง) 
 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.) 
(๑) 
 

-นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  (๑) 
-เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน (๑) 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ 

-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (๑) 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ   (๑) 
 



โครงสร้างกองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  ประเภทสามัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภท อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป พนักงานจ้าง รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน ๑ - - - - - - ๑ ๑ ๔ ๒ ๙ 
 
 
 

ผู้อ านวยการกองช่าง 

นักบริหารงานช่าง 
อ านวยการท้องถิ่น  ระดับต้น (๑) 

 

๑. งานก่อสร้าง ๒. งานออกแบบและควบคุม
อาคาร 

๓. งานประสานสาธารณูปโภค ๔. งานผังเมือง 

-นายช่างโยธาปฏิบัติงาน (๑) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

-ผู้ช่วยนายช่างโยธา (๑) 

-เจ้าพนักงานประปาช านาญงาน 
(๑) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  (๑) 

พนักงานจ้างท่ัวไป 
-พนักงานผลิตน  าประปา  (๑) 
-คนงานทั่วไป (๑) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  (๑) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ  (๑) 

 



 
โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  ประเภทสามัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภท อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ/สายการสอน ทั่วไป พนักงานจ้าง รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ/

คศ.๒ 
ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน ๑ - - ๑ ๒ - - - - ๑ ๑ ๖ 
 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 

นักบริหารงานการศึกษา 

อ านวยการท้องถิ่น  ระดับต้น (๑) 
 

๑.งานบริหารการศึกษา 
 

๒.งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 

๓.งานกิจการโรงเรียน 
 

-นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
(๑) 

 

- ครู  (คศ.๒)  (๒) 
 

 

- 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  (๑) 
 

 
พนักงานจ้างท่ัวไป 

- ผู้ดูแลเด็ก  (๑) 



 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 
เรื่อง     การปรับปรุงแผนอัตราก าลัง   3   ปี  (ประจ าปีงบประมาณ  2561 - 2563)   

ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง  (ฉบับท่ี  2) พ.ศ. 2563 
------------------------------------------------- 

ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลได้ประกาศเปลี่ยนแปลงโครงสร้างส่วนราชการ และระดับ
ต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลจากเดิมให้เป็นไปตามขนาดขององค์การบริหารส่วนต าบล   คือ  ขนาดเล็ก ขนาดกลาง  และ
ขนาดใหญ่  แก้ไขให้เป็นไปตามประเภทองค์การบริหารส่วนต าบล คือ ประเภทสามัญ ประเภทสามัญระดับสูง และประเภท
พิเศษ  ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับ
ต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562   

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15   ประกอบมาตรา 25  วรรคเจ็ด   แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 2542     และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ  ในการประชุม
ครั้งที่   6 /2563  เมื่อวันที่   24   มิถุนายน   2563  เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนต าบล ประกาศก าหนดโครงสรา้งสว่น
ราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารสว่นต าบล  เป็น องค์การบริหารสว่นต าบลประเภทสามัญ  และเห็นชอบการ
ปรับปรุงต าแหน่งในแผนอัตราก าลัง  3  ปี ในคราวเดียวกัน   องค์การบริหารสว่นต าบลไผ ่  จึงประกาศปรับปรุงแผนอัตราก าลัง  
3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  2561 -  2563   ดังนี ้

ข้อ  1  ประกาศฉบับนี้เรียกว่า  ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  เรื่อง  การปรับปรุงแผนอัตราก าลัง   
3  ปี ( ประจ าปีงบประมาณ  2561  -  2563)  ฉบับปรบัปรุงโครงสร้าง  (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2563    

ข้อ  2  ประกาศฉบับนี้  มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่    24   มิถุนายน   2563 
ข้อ  3   ให้ยกเลิกการการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ และระดับต าแหน่งในแผนอัตราก าลัง  3  ปี   

ประจ าปีงบประมาณ   2561  - 2563   ฉบับปรับปรุงครั้งที ่ 1   โดยให้เป็นไปตามการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ
และระดับต าแหน่งฉบับนี้แทน  

  ประกาศ    ณ    วันที่     10   กรกฎาคม   พ.ศ. 2563       

   
 

 
(นายประสิทธิ์    เจตนา) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 

 

 



บัญชีการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลในแผนอัตราก าลัง   3   ปี (พ.ศ.2561-2563)  (ฉบับท่ี  2) 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่    ลงวันที่             กรกฎาคม    2563 

 
ที ่ อบต./อ าเภอ โครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล 

(เดิม) 
โครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล 

(ใหม่) 
หมาย
เหตุ 

ขนาด 
อบต. 

ชื่อ  -  ต าแหน่ง ระดับ ประเภท 
อบต. 

ชื่อ  -  ต าแหน่ง ระดับ 

1 ไผ่ / ราษีไศล กลาง นายกิตติศักดิ์   จริยาปรีชานนท์ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น) 
เลขที่ต าแหน่ง 55-3-00-1101-001 

กลาง สามัญ นายกิตติศักดิ์   จริยาปรีชานนท์ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น) 

เลขที่ต าแหน่ง 55-3-00-1101-001 

กลาง  

2   นางสุดาพร    อ าไพ 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น) 
เลขที่ต าแหน่ง 55-3-00-1101-002 

ต้น  นางสุดาพร    อ าไพ 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น) 
เลขที่ต าแหน่ง 55-3-00-1101-002 

ต้น  

3   ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
นางปวันรัตน์    อัคบุตร 
หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานทั่วไป) 
เลขที่ต าแหน่ง  55-3-01-2101-001 

 
ต้น 

 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
นางปวันรัตน์    อัคบุตร 
หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานทั่วไป) 
เลขที่ต าแหน่ง  55-3-01-2101-001 

 
ต้น 

 

4   นางสาวปุณิกา    เนื้อทอง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เลขที่ต าแหน่ง  55-3-0๑-๓10๓-001 

ชก.  นางสาวปุณิกา    เนื้อทอง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เลขที่ต าแหน่ง  55-3-0๑-๓10๓-001 

ชก.  

5   นางสาวนิประเวศ   บุษบงค์ 
นักทรัพยากรบุคคล 
เลขที่ต าแหน่ง  55-3-0๑-๓10๒-001 

ชก.  นางสาวนิประเวศ   บุษบงค์ 
นักทรัพยากรบุคคล 
เลขที่ต าแหน่ง  55-3-0๑-๓10๒-001 

ชก.  

 
 



 

 

-2- 
 

ที ่ อบต./อ าเภอ โครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล 
(เดิม) 

โครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล 
(ใหม่) 

หมาย
เหตุ 

ขนาด 
อบต. 

ชื่อ  -  ต าแหน่ง ระดับ ประเภท 
อบต. 

ชื่อ  -  ต าแหน่ง ระดับ 

6 ไผ่ / ราษีไศล กลาง นายสุนทร    แสงใสย์ 
นิติกร 
เลขที่ต าแหน่ง  55-3-0๑-๓10๕-001 

ชก. 
 

สามัญ นายสุนทร    แสงใสย์ 
นิติกร 
เลขที่ต าแหน่ง  55-3-0๑-๓10๕-001 

ชก.  

7   นายศรายุธ     เนตรสุวรรณ 
นักพัฒนาชุมชน 
เลขที่ต าแหน่ง  55-3-0๑-๓๘01-001 

ชก.  นายศรายุธ     เนตรสุวรรณ 
นักพัฒนาชุมชน 
เลขที่ต าแหน่ง  55-3-0๑-๓๘01-001 

ชก.  

8   นายธีระศักดิ์    พรรษา 
เจ้าพนักงานธุรการ 
เลขที่ต าแหน่ง  55-3-0๑-4101-001 

ชง.  นายธีระศักดิ์    พรรษา 
เจ้าพนักงานธุรการ 
เลขที่ต าแหน่ง  55-3-0๑-4101-001 

ชง.  

9   กองคลัง 
นางสาวนัทธมน     สุภาพ 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง) 
เลขที่ต าแหน่ง  55-3-04-2102-001 

 
ต้น 

 กองคลัง 
นางสาวนัทธมน     สุภาพ 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง) 
เลขที่ต าแหน่ง  55-3-04-2102-001 

  

10   นางสาวนันทวัน    สาสังข์ 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
เลขที่ต าแหน่ง   55-3-0๔-3201-001 

ชก.  นางสาวนันทวัน    สาสังข์ 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
เลขที่ต าแหน่ง   55-3-0๔-3201-001 

ชก.  

 
 
 



-3- 
ที ่ อบต./อ าเภอ โครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล 

(เดิม) 
โครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล 

(ใหม่) 
หมาย
เหตุ 

ขนาด 
อบต. 

ชื่อ  -  ต าแหน่ง ระดับ ประเภท 
อบต. 

ชื่อ  -  ต าแหน่ง ระดับ 

11 ไผ่ / ราษีไศล กลาง นางสาวอัจฉราพร   บุญจันทร์ 
นักวิชาการพัสดุ 
เลขที่ต าแหน่ง  55-3-0๔-3204-001  

ปก. สามัญ นางสาวอัจฉราพร   บุญจันทร์ 
นักวิชาการพัสดุ 
เลขที่ต าแหน่ง  55-3-0๔-3204-001  

ปก.  

12   นางจุฑารัตน์     รัตนวัน 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
เลขที่ต าแหน่ง  55-3-04-4201-001 

ชง.  นางจุฑารัตน์     รัตนวัน 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
เลขที่ต าแหน่ง  55-3-04-4201-001 

ชง.  

13   นายเกรียงศักดิ์     นาครินทร์ 
เจ้าพนักงานพัสด ุ
เลขท่ีต าแหน่ง   55-3-04-4203-001 

ปง.  นายเกรียงศักดิ์     นาครินทร์ 
เจ้าพนักงานพัสด ุ
เลขท่ีต าแหน่ง   55-3-04-4203-001 

ปง.  

14   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
เลขที่ต าแหน่ง  55-3-0๔-4204-001 

ปง./
ชง. 

 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
เลขที่ต าแหน่ง  55-3-0๔-4204-001 

ปง./
ชง. 

 

 
15 

  กองช่าง 
นายพิพัฒน์    พรหมโลก 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง) 

เลขที่ต าแหน่ง 55-3-05-2103-001 

 
ต้น 

  กองช่าง 
นายพิพัฒน์    พรหมโลก 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง) 

เลขที่ต าแหน่ง 55-3-05-2103-001 

 
ต้น 

 

16   นายชัยฤทธิ์     วินทะไชย 
เจ้าพนักงานประปา 
เลขที่ต าแหน่ง  55-3-05-4707-001 

ชง.  นายชัยฤทธิ์     วินทะไชย 
เจ้าพนักงานประปา 
เลขที่ต าแหน่ง  55-3-05-4707-001 

ชง.  

17   นายประกาศิต    ขันธะชัย 
นายช่างโยธา 
เลขที่ต าแหน่ง  55-3-0๕-๔๗0๑-001  

ปง.  นายประกาศิต    ขันธะชัย 
นายช่างโยธา 
เลขที่ต าแหน่ง  55-3-0๕-๔๗0๑-001  

ปง.  

 



-4- 
ที ่ อบต./อ าเภอ โครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล 

(เดิม) 
โครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล 

(ใหม่) 
หมาย
เหตุ 

ขนาด 
อบต. 

ชื่อ  -  ต าแหน่ง ระดับ ประเภท 
อบต. 

ชื่อ  -  ต าแหน่ง ระดับ 

18 ไผ่ / ราษีไศล กลาง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
นางสาวอินทิราภรณ์    ค าแสน 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
(นักบริหารการศึกษา) 
เลขที่ต าแหน่ง  55-3-08-2107-001 

 
ต้น 

 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
นางสาวอินทิราภรณ์    ค าแสน 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
(นักบริหารการศึกษา) 
เลขที่ต าแหน่ง  55-3-08-2107-001 

 
ต้น 

 

19   นางทัศนียา    อรรคบุตร 
ครู    
เลขที่ต าแหน่ง  55-3-08-2219-363 

คศ.2 
  

 นางทัศนียา    อรรคบุตร 
ครู  (คศ.2) 
เลขที่ต าแหน่ง  55-3-08-2219-363 

คศ.2 
  

 

20   นางสาวอรทัย     บุญคุ้ม 
ครู   
เลขที่ต าแหน่ง  55-3-08-2219-364 

คศ.2  นางสาวอรทัย     บุญคุ้ม 
ครู   

เลขที่ต าแหน่ง  55-3-08-2219-364 

คศ.2  

21   หน่วยตรวจสอบภายใน 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
เลขที่ต าแหน่ง  55-3-01-3205-001 

 
ปก./
ชก. 

 หน่วยตรวจสอบภายใน 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
เลขที่ต าแหน่ง  55-3-01-3205-001 

 
ปก./
ชก. 

 

 
 
 
 
 
 
 


