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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
เรื่อง  แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2558 - 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ) พ.ศ. 

2559 

................................................... 
  โดยที่ ก.ถ. และ ก.อบต. ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงระบบจ าแนกต าแหน่งจากระบบซีเป็น      
ระบบแท่ง จึงสมควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงการก าหนดต าแหน่งและระดับต าแหน่งในแผนอัตราก าลัง 3 ปีประจ าปี 
งบประมาณ 2558-2560 ให้สอดคล้องกับระบบจ าแนกต าแหน่งที่ก าหนดขึ้นใหม ่
 

  อาศัยความตามมาตรา 15 ประกอบมาตรา 26 วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช    
ในการประชุมครั้ง 3/2559 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 จึงให้แก้ไขข้อมูลการก าหนดต าแหน่งและระดับ
ต าแหน่งในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี 2558 - 2560 ดังนี้ 
  ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้เรียกว่า ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ เรื่อง แผนอัตราก าลัง   
3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2558 - 2560 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2559 

  ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 

  ข้อ 3 ให้ยกเลิกการก าหนดต าแหน่งและระดับต าแหน่งในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ 2558 - 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ครั้งที่ 2) โดยให้เป็นไปตามการก าหนดต าแหน่งและระดับ
ต าแหน่งฉบับนี้แทน 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่  31  มีนาคม พ.ศ. 2559 

 

                                                
           
 

(นายพินิตย์  ชูบัวทอง) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 

 

 

 
 



 
  
 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ ์
เรื่อง  โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ ์

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

  อาศัยอ านาจตามความข้อ 229, 230, 231  และข้อ 232  แห่งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมถึงปัจจุบัน ประกอบกับคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการประชุมครั้งที่ 7/2557  เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕7 ได้มี
มติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายใน
ของส่วนราชการต่างๆ และก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 
2558 ได้มีมติเห็นชอบการจัดตั้งกองหรือส่วนราชการใหม่ ได้แก่ ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม      
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ จึงประกาศโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในของส่วน
ราชการต่างๆ ดังนี้ 
  1. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การ
บริหารส่วนต าบล และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบล
โดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้เป็นตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล มีการแบ่ง         
ส่วนราชการภายใน ดังนี้ 
  1.1  งานบริหารทั่วไป ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับงานทั่วไป ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตาม แต่จะ
ได้รับค าสั่งโดยไม่จ ากัดขอบเขตหน้าที่ เช่น ติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองต่างๆ เตรียมเรื่อง และเตรียมการ 
ส าหรับการประชุม ท ารายงานการประชุม และรายงานอ่ืนๆ ท าเรื่องติดต่อหน่วยงาน  ติดตามผลการปฏิบัติตาม
มติที่ประชุม หรือผลการปฏิบัติตามค าสั่งหัวหน้าส่วนราชการ หรือมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม 
และบริหารงานหลายด้านด้วยกัน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ร่วมทั้งงานส่วนราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็น
หน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบล และมีหน้าที่เก่ียวกับ 

   1.1.1 งานสารบรรณขององค์การบริหารส่วนต าบล 

   1.1.2 งานบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
1.1.3 งานสาธารณกุศลขององค์การบริหารส่วนต าบล และหน่วยงานต่าง ๆ           
1.1.4 งานตรวจสอบแสดงรายการเก่ียวกับเอกสารส าคัญของราชการ 

1.1.5 งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร 
1.1.6 งานอาคารสถานที ่
1.1.7 งานสารสนเทศและอินเตอร์เน็ตต าบล 

1.1.8 งานอ านวยการและประสานราชการ 
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1.1.9 งานประชาสัมพันธ์1.1.10 งานกิจการสภา 
1.1.10 งานกิจการสภา 
1.1.11 งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

1.1.12 งานควบคุมภายใน 

1.1.13 งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

  1.2 งานนโยบายและแผน มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีลักษณะงาน        
ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ประสานงาน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพ่ือประกอบการก าหนด
นโยบาย จัดท าแผน หรือโครงการ ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และโครงการต่าง ๆ และมีหน้าที่
เกี่ยวกับ 

1.2.1 งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติท่ีจ าเป็นต้องน ามาใช้ในการ 

วางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ 

1.2.2 งานนโยบายและแผนพัฒนา 
1.2.3 งานติดตามประเมินผลการด าเนินงานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

1.2.4 งานติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการพิเศษและตามนโยบาย 

ของทางราชการ 

1.2.5 งานวิชาการ 

1.2.6 งานจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

1.2.7 งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

  1.3 งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับ  
การพิจารณา วินิจฉัยปัญหาทางกฎหมาย ร่าง และพิจารณาตรวจร่างข้อบังคับ กฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
จัดท านิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพ่ือด าเนินการทางคดี การสอบสวนตรวจพิจารณาด าเนินการ
เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนต าบลและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต าแหน่งต่างๆ 
เหล่านี้มีลักษณะที่จ าเป็นต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ความช านาญในวิชาการทางกฎหมาย 

  1.4 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ปฏิบัติงานสาธารณสุขชุมชน งานให้บริการทาง
สาธารณสุข โดยให้บริการเยี่ยมเยียนตรวจสุขภาพร่างกาย ให้ค าแนะน าช่วยเหลือสงเคราะห์ให้ภูมิคุ้มกันโรคแก่  
ผู้ป่วยหรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การส่งเสริมสุขภาพอนามัย ซึ่งรวมถึงงานอนามัยแม่
และเด็ก และงานทันตสาธารณสุข การสุขาภิบาล การควบคุมป้องกันโรค หรือปฏิบัติงานสนับสนุนการให้บริการ 

สาธารณสุขในด้านเวชภัณฑ์และเครื่องมือเครื่องใช้ทางสาธารณสุข หรือปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยา เช่น          
ช่วยควบคุม ตรวจสอบและปฏิบัติงาน รวบรวมสถิติและข้อมูลการเกิดโรคติดต่อ หรือโรคที่เป็นปัญหาทาง
สาธารณสุข สวบสวนภาวการณ์เกิดโรคในเบื้องต้น ติดตามและรายงานการเกิดโรค เก็บวัตถุติดเชื้อส่งตรวจ เป็นต้น 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

  1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกัน และบรรเทา    
สาธารณภัย การสนับสนุนเกี่ยวกับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เช่น การเตรียมแผนป้องกันการฝึกอบรม    
การเตรียมความพร้อมกรณีเกิดภัย การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ ประสบสาธารณภัย การฟ้ืนฟูหลังเกิดภัย และ         
มีหน้าที่เก่ียวกับ 

1.6.1 งานตรวจสอบ ควบคุม ดูแลในการจัดเตรียม และอ านวยความสะดวกในการ 

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ 

/1.6.2 งานจัดท า... 
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1.6.2 งานจัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

1.6.3 งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร 

1.6.4 งานช่วยเหลือฟ้ืนฟูบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรผู้ประสบภัย 

1.6.5 งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

  1.6  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ตลอดจนให้การสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้วยโอกาส และมีหน้าที่เก่ียวกับ 

   1.7.1 งานสวัสดิการสังคม พัฒนาชุมชน และสังคม 

    -  งานสวัสดิการสังคม เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ เป็นต้น 

    -  งานสุสาน และฌาปนกิจสงเคราะห์ 
    -  งานพัฒนาชุมชนและสังคม 

    -  งานสังคมสงเคราะห์ 
    -  งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี 
    -  งานศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ าหมู่บ้าน 

    -  งานส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 

   1.7.2 งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
    -  งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน 

    -  งานส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของสตรี 
    -  งานสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มสตรี-แม่บ้าน 

    -  งานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

    -  งานส่งเสริมและพัฒนากลุ่มออมทรัพย์ 
- งานส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดสินค้ากลุ่มอาชีพ กลุ่มหัตถกรรมและ

อุตสาหกรรมครอบครัว 

   1.7.3 งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  2. กองคลัง   
กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจ่าย การรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และ

เอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน และค่ าจ้าง ค่าตอบแทน  เงินบ าเหน็จ    
บ านาญ เงินอ่ืน ๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดท าบันทึก        
ทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลองประจ าเดือน 
ประจ าปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
ประกอบด้วย 

2.1 งานการเงิน มีหน้าที่เก่ียวกับงานทางการเงิน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน               
การรวบรวมรายละเอียด และด าเนินงานเกี่ยวกับการงบประมาณของส่วนราชการ และมีหน้าที่เก่ียวกับ 

   2.1.1 งานการรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน 

2.1.2 การจัดสรรเงินต่าง ๆ  
2.1.3 งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท 
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2.1.4 งานเก็บรักษาและน าส่งเงินประจ าวัน 

2.1.5 งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  2.2 งานบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานบัญชี การงบประมาณ และการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ 
และมีหน้าที่เกี่ยวกับ 

2.2.1 การตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญคู่จ่ายเงิน  
2.2.2 งานจัดท าบัญชี ท ารายงานการบัญชี งบประมาณ รายรับ-รายจ่าย ประจ าปี  
2.2.3 รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ  
2.2.4 งานควบคุมและจัดท าทะเบียนงบประมาณรายจ่าย 

2.2.5 งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ 

2.2.6 งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่ดังนี้ 
2.3.1 งานจัดหา จัดซื้อ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซม และบ ารุงรักษา  

การท าบัญชีทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบส าคัญ หลักฐาน และเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การจ าหน่ายพัสดุที่ช ารุด 
การท าสัญญา การต่ออายุสัญญา และการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ หรือสัญญาจ้าง 

   2.3.2 งานรวบรวมสถิติข้อมูลทางพัสดุ 
2.3.3 งานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  2.4 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  มีหน้าที่ดังนี้ 
   2.4.1 งานการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้ อ่ืน ๆ  ของ     
องค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจรับแบบแสดงรายการ ค าร้องหรือค าขอของผู้
เสียภาษี และค่าธรรมเนียม รับช าระเงิน เขียนใบเสร็จรับเงิน และลงบัญชีจัดท าทะเบียนและรายการ ต่าง ๆ เก็บ
รักษาหลักฐานค่าธรรมเนียม และรายได้อ่ืน ๆ ออกหมายเรียก และหนังสือเชิญพบ ตรวจสอบและประเมินภาษี 
การเก็บรักษา และน าส่งเงินเป็นต้น  

 2.4.2  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

3. กองช่าง 

  กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจออกแบบการจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม 
การจัดเก็บ และทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบ และเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง  งานการควบคุมอาคาร
ตามระเบียบกฎหมาย งานแผนงานปฏิบัติงานก่อสร้าง และซ่อมบ ารุง การควบคุมการก่อสร้าง และซ่อมบ ารุง       
งานแผนงานด้านวิศวกรรม เครื่องจักร การรวบรวมประวัติ ติดตามควบคุมการปฏิบัติงานของเครื่องกล การควบคุม 
การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล และยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุ ปกรณ์ 
อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 

  3.1 งานก่อสร้าง ปฏิบัติหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับงานก่อสร้างและบูรณะถนน งานก่อสร้างและ
บูรณะสะพานและโครงการพิเศษต่าง ๆ ของกองช่าง งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคมแ ละ            
งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานก่อสร้างปรับปรุงบูรณะและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณะ     
การขอตั้งงบประมาณประจ าปี การของบประมาณประสานงานกับฝ่ายผังเมือง การก าหนดรายละเอียดข้อมูล
สาธารณะ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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  3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม
และมัณฑศิลป์ งานวิศวกรรม งานประเมินราคา งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร งานบริการข้อมูล และหลักเกณฑ์ 
งานออกแบบ งานออกแบบก่อสร้างที่มีผู้ยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารทุกประเภทที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นให้ก่อสร้าง การประมาณราคา ร่วมพิจารณาก าหนดวางแผนงบประมาณ และปฏิบัติหน้าที่ อ่ืน ๆ            
ที่ได้รับมอบหมาย 

  3.3 งานผังเมือง ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานแผนที่ งานวางผังพัฒนาเมือง งานควบคุม
ทางผังเมือง งานจัดรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง ก าหนดแนวเขตที่สาธารณะเพ่ือขอการครองสิทธิ์ การบุกรุกที่ดิน       
ให้เป็นที่สาธารณะ ดูแลตรวจสอบที่สาธารณะสิ่งสาธารณูปการ เช่น ถนน ทางเท้า คันดินสะพาน ท่อระบายน้ า 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

  3.4 งานประสานสาธารณูปโภค ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานประสานสาธารณูปโภค   
และกิจการประมาณงานขนส่งแลวิศวกรรมจราจร งานระบายน้ า งานไฟฟ้าสาธารณะ แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง    
การบ ารุงรักษาคู คลอง ท่อระบายน้ า ท าการส ารวจพ้ืนที่เพ่ือจัดท าแผนที่และโครงการป้องกันน้ าท่วมขัง        
แผนบ ารุงรักษาคูคลองสาธารณะและโครงการล้างท่อระบายน้ า และแผนการดูแลบ ารุงรักษาเครื่องจักร       
เครื่องสูบน้ า อุปกรณ์เกี่ยวกับการระบายน้ า ให้มีความพร้อมที่ใช้ในการปฏิบัติงานตลอดเวลา การแก้ไข          
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาน้ าท่วมขัง การระบายน้ าและจัดตั้งงบประมาณขุ ดลอกคูคลอง สร้างเขื่อน          
สร้างท านบ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  4. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   

  มีหน้าที่เก่ียวกับงานจัดการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น งานสันทนาการ งานการศาสนา งานศิลปวัฒนธรรม งานส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา
และนันทนาการ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 งาน ดังนี้ 
  4.1 งานบริหารการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบของงาน ประกอบด้วย   

   4.1.1 งานบริหารการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     

   4.1.2 งานแผนและงบประมาณทางการศึกษา     
   4.1.3 งานส่งเสริมกิจการสถานศึกษา      
   4.1.4 งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา     
   4.1.5 งานการศึกษาในระบบและตามอัธยาศัย ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน  

   4.1.6 งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

  4.2 งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบของงาน ประกอบด้วย 

   4.2.1 งานส่งเสริมสนับสนุนศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น   

   4.2.2 งานส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ    

   4.2.3 งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่  31 มีนาคม พ.ศ. 2559 

  
 

                                            
         

            
     (นายพินิตย์  ชูบัวทอง) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์                            



 

 

 
 

 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
ที่  51 /๒๕๕9 

เรื่อง การจัดคนลงสู่ต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังใหม่ 

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

ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ได้มีประกาศ เรื่อง การจัดท ามาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการประชุมครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันที่ 17 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558    
ได้เห็นชอบการจัดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลเข้าประเภทต าแหน่ง สายงาน และระดับต าแหน่ง ตามบัญชีจัด
ต าแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทต าแหน่ง สายงานและระดับต าแหน่ง ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
นาโพธิ์ จ านวน 22 ราย ไปแล้วนั้น 

  อาศัยอ านาจตามความข้อ ๒๒๙, ๒๓๐, ๒๓๑ และข้อ ๒๓๒ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔5 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 มีมติเห็นชอบให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ จัดคนลงสู่ต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังใหม่ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕9 เป็นต้นไป 
 

  สั่ง ณ วันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕9 

 

        
      

 

(นายพินิตย์  ชูบัวทอง) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
 

    

        

 

 



 

บัญชีรายละเอียดการจัดคนลงสู่ต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังใหม่  
แนบท้ายค าสั่ง อบต.นาโพธิ์ ที่ 51/2559 ลงวันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 

 

 

 

ท่ี ช่ือ - สกุล 
คุณวุฒิ 

การศึกษา 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม่  เงินเดือน 

หมายเหตุ 
เลขท่ีต าแหน่ง ต าแหน่ง ประเภท ระดับ เลขท่ีต าแหน่ง ต าแหน่ง ประเภท ระดับ เงินเดือน 

เงินประจ า
ต าแหน่ง 

เงินเพิ่มอื่นๆ/
ค่าตอบแทน 

๑ ว่าที่ ร.ต.ประพันธ์ เพ็งเจริญ ร.ม.(รัฐศาสตร์) ๐๐-๐๑๐๑-๐๐๑ ปลัด อบต. 
(นักบริหารงาน อบต.) 

บริหาร 8 21-3-00-1101-001  ปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท้องถ่ิน) 

บท. กลาง 503,160 79,800 79,800  

๒ นางกนกวรรณ สุรภักดี ร.ม.(รัฐศาสตร์) 00-0101-002 (รองปลัด อบต.) 
นักบริหารงาน อบต.  

บริหาร ๖ 21-3-00-1101-002 รองปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท้องถ่ิน) 

บท. ต้น 303,960 42,000 -  

 พนักงานส่วนต าบล              

๓ นางสาวนภัสวรรณ พิบูลย์ ร.ม.(รัฐศาสตร์) 01-0102-001 หัวหน้าส านักปลัด 

(นักบริหารงานทั่วไป) 
บริหาร 6 21-3-01-2101-001 หัวหน้าส านักปลัด 

(นักบริหารงานทั่วไป) 
อท. ต้น 276,000 42,000 -  

4 นางสาวทัศนีย์ เสนปาน บธ.บ.(การเงินและ
การธนาคาร) 

01-0209-001 เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป 

ทั่วไป 5 21-3-01-3101-001 นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปก. 224,580 - -  

5 น.ส.ขนกพร  กาญจนวงค์ รป.ม. 
(รัฐประศาสนศาสตร์) 

๐๑-๐๒๐๘-๐๐๑ บุคลากร ทั่วไป 6ว 21-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชก. 276,000 - -  

6   01-0201-001 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน 

ทั่วไป 3-5/6ว 21-3-01-3103-001 นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 

วิชาการ ปก./ชก. 309,000 - - (ว่าง) 
 

7 นายภาณุวัฒน์ หมิกพิมล น.บ.(นิติศาสตร์) 01-0202-001 นิติกร ทั่วไป 3 21-3-01-3105-001 นิติกร วิชาการ ปก. 198,300 - -  

8 นางเปี่ยมอ าพร ช่วยบ ารุง บธ.บ.(การตลาด) 01-0704-001 นักพัฒนาชุมชน ทั่วไป 5 21-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน วิชาการ ปก. 240,960 - -  

9 จ.อ.อ านวย นาคเกลี้ยง ประกาศนียบัตร 
นรจ.ทร.  
(เหล่าทหารการปืน) 

01-0212-001 เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 5 21-3-01-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ชง. 253,980 - -  

10   01-0221-001 เจ้าหน้าที่ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ทั่วไป 1-3/4 21-3-01-4805-001 เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ทั่วไป ปง./ชง. 238,620 - - (ว่าง) 

11 นางอาภรณ์ การกรณ์ บธ.บ.(การบัญชี) 04-0103-001 ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง) 

บริหาร 7 21-3-04-2102-001 ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง) 

อท. ต้น 311,640 42,000 -  

12 น.ส.ศิริกานดา แปงสีนวล ปวส.(การบัญชี) 04-0306-001 เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี 

ทั่วไป 3 21-3-04-4201-001 เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี 

ทั่วไป ปง. 187,560 - -  



ท่ี ช่ือ - สกุล 
คุณวุฒิ 

การศึกษา 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม่  เงินเดือน 

หมายเหตุ 
เลขท่ีต าแหน่ง ต าแหน่ง ประเภท ระดับ เลขท่ีต าแหน่ง ต าแหน่ง ประเภท ระดับ เงินเดือน 

เงินประจ า
ต าแหน่ง 

เงินเพิ่มอื่นๆ/
ค่าตอบแทน 

13   04-0313-001 เจ้าพนักงานพัสดุ ทั่วไป 2-4/5 21-3-04-4203-001 เจ้าพนักงานพัสดุ ทั่วไป ปง./ชง. 256,440 - -  

14 นางสาวจิตรลดา เทพี บธ.บ.(การตลาด) 04-0309-001 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ทั่วไป 4 21-3-04-4204-001 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ทั่วไป ปง. 196,080 - -  

15 นายสุนทร เกื้อวงษ์ วท.บ.(เทคโนโลย ี

อุตสาหกรรม) 
05-0104-001 ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง) 
บริหาร 7 21-3-05-2103-001 ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง) 
อท. ต้น 422,640 42,000 -  

16 นางสาววันทนา พวงจันทร์ ปวส. 
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

05-0212-002 เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 2 21-3-05-4101-002 เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปง. 155,160 - -  

17 นายจักราวุธ สวัสดี อส.บ. 
(วิศวกรรมก่อสร้าง) 

05-0503-001 นายช่างโยธา ทั่วไป 6ว 21-3-05-4701-001 นายช่างโยธา ทั่วไป ชง. 230,400 - -  

18 นายจาตุรงค์ สักกินา ปวส.(ช่างก่อสร้าง) 05-0508-001 นายช่างเขียนแบบ ทั่วไป 3 21-3-05-4702-001 นายช่างเขียนแบบ ทั่วไป ปง. 184,380 - -  

19   05-0518-001 นายช่างส ารวจ ทั่วไป 2-4/5 21-3-05-4703-001 นายช่างส ารวจ ทั่วไป ปง./ชง. 256,440 - - (ว่าง) 

20 นางสุพัตรา กรดเสือ ศษ.ม.(การบริหาร
การศึกษา) 

08-0108-001 หน.ส่วนการศึกษา 

(นักบริหารงานการศึกษา) 
บริหาร 6 21-3-08-2107-001 ผอ.กองการศึกษาฯ 

(นักบริหารงานการศึกษา) 
อท. ต้น 265,260 42,000 -  

21   08-0805-001 นักวิชาการศึกษา ทั่วไป 3-5/6ว 21-3-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา วิชาการ ปก./ชก. 309,000 - - (ว่าง) 

 

22 

ลูกจ้างประจ า 
นางเกษร ทองแป้น 

 

ปวช.(การบัญชี) 
 

- 

 

เ จ้ าหน้ าที่ การ เ งินและ
บัญชี 

 

- 

 

- 

 

- 

 

เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี 

 

- 

 

- 

 

171,720 

 

- 

 

- 

 

 

23 

พนักงานครู อบต. 
นางสาววัลภา ทองสร้อย 

 

ครุศาสตรบัณฑิต 

(การศึกษาปฐมวัย) 

 

80-2-0243 

 

ครู 
 

- 

 

คศ.1 

 

- 

 

ครู 
 

- 

 

คศ.1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

กรมจัดสรร 

24 นางสาวกาญจนา รัตญา ครุศาสตรบัณฑิต 

(การศึกษาปฐมวัย) 
80-2-0474 ครู - คศ.1 - ครู - คศ.1 - - - กรมจัดสรร 

25 นางสาวจิราภรณ์ วุฒิวงค์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

(การศึกษาปฐมวัย) 
80-2-0643 ครูผู้ดูแลเด็ก - ครูผู้ช่วย - ครูผู้ดูแลเด็ก - ครูผู้ช่วย - - - กรมจัดสรร 

26 นางสาววิลัยพร จงราช ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

(การศึกษาปฐมวัย) 
80-2-0644 ครูผู้ดูแลเด็ก - ครูผู้ช่วย - ครูผู้ดูแลเด็ก - ครูผู้ช่วย - - - กรมจัดสรร 

 

27 

พนักงานจ้าง 

นางจริยา เพชรบุรี 
 

บธ.บ. 
(การบริหารธุรกิจ) 

 

- 

 

ผู้ช่วยบุคลากร 
 

- 

 

- 

 

- 

 

ผู้ช่วยบุคลากร 
 

- 

 

- 

 

187,200 

 

- 

 

- 

 

28   - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ - - - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - - 130,080 - - (ว่าง) 

29 นางสาวจิรกิตต์ิ ทองอ่อน ศศ.บ. 
(การบริหารธุรกิจ ) 

- ผช.นวก.ประชาสัมพันธ์ - - - ผช.นวก.ประชาสัมพันธ์ - - 186,360 - -  



 
 

ท่ี ช่ือ – สกุล 
คุณวุฒิ 

การศึกษา 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม่ เงินเดือน 

หมายเหตุ เลขท่ีต าแหน่ง ต าแหน่ง ประเภท ระดับ เลขท่ีต าแหน่ง ต าแหน่ง ประเภท ระดับ เงินเดือน 
เงินประจ า
ต าแหน่ง 

เงินเพิ่มอื่นๆ/
ค่าตอบแทน 

30 นางสาวเจนจิรา สุวรรณภักดี บธ.บ. 
(เศรษฐศาสตรธุรกิจ  

- ผช.เจ้าหน้าที่วิ เคราะห์
นโยบายและแผน 

- - - ผช.เจ้าหน้าที่วิ เคราะห์
นโยบายและแผน 

- - 187,200 - -  

31 นางสาวสรินทดา เทพรัตน์ บธ.บ. 
(การจัดการทั่วไป ) 

- ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน - - - ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน - - 193,800 - -  

 

32 นายศิริชัย สุชาติพงษ์ ศศ.บ.(รัฐประศาสน
ศาสตร์) 

- พนักงานขับรถยนต์ - - - พนักงานขับรถยนต์ - - 146,520 - -  

33 นายบรรณสิทธิ์ รัตนคช ม.3 - พนักงานขับรถยนต์ - - - พนักงานขับรถยนต์ - - 130,800 - -  

34 นายเกียรติศักด์ิ ทองแป้น ม.3 - พนง. ขับ เครื่ อ งจักรกล
ขนาดเบา 

- - - พนง. ขับ เครื่ อ งจักรกล
ขนาดเบา 

- - 130,800 - -  

35 นางทุติยา ปานเผาะ ปวช.(เลขานุการ) - นักการภารโรง - - - นักการภารโรง - - 108,000 - -  

36 นายจ าลอง ทองอยู่สุข ศศ.บ. 
(นิเทศศาสตร์ ) 

- คนงานทั่วไป - - - คนงานทั่วไป - - 108,000 - -  

37 นายยรรยงค์ บูลย์พิษ ป.6 - คนงานทั่วไป - - - คนงานทั่วไป - - 108,000 - -  

38 นายวิชาญ กลีบแก้ว ป.3 - คนงานประจ ารถขยะ - - - คนงานประจ ารถขยะ - - 108,000 - -  

39 นายพิทักษ์ สุนทร ม.6 - คนงานประจ ารถขยะ - - - คนงานประจ ารถขยะ - - 108,000 - -  

40 นางสาวอาภรณ์ ช่วยชูใจ บธ.บ.(การตลาด) - ผช.จนท.จัดเก็บรายได้ - - - ผช.จนท.จัดเก็บรายได้ - - 122,160 - -  

41 นางสาวสุนิสา ช านาญกิจ ปวส.(การบัญชี) - ผช.จนท.จัดเก็บรายได้ - - - ผช.จนท.จัดเก็บรายได้ - - 133,200 - -  

42 นางสาวกัญญาภัค สระบัว ปวส.(การบัญชี) - ผช.จนท.พัสดุ - - - ผช.จนท.พัสดุ - - 122,160 - -  

43 นายสุรินทร์ เพชรบุรี ปวส. 
(ช่างไฟฟ้าก าลัง) 

- ผช.ช่างไฟฟ้า - - - ผช.ช่างไฟฟ้า - - 142,800 - -  

44 นายสาโรจน์ คงสง ปวส.(ช่างก่อสร้าง) - ผช.ช่างโยธา - - - ผช.ช่างโยธา - - 121,560 - -  

45 นายพิชัย สวัสดิสาร ปวส.(ช่างก่อสร้าง) - ผช.จนท.การประปา - - - ผช.จนท.การประปา - - 122,160 - -  

46 นางณัฏฐณิชา จริตงาม ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) - ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก - - - ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก - - - - - กรมจัดสรร 

47 นางภัทรเพ็ญ สุภาพ บธ.บ.(การตลาด) - ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก - - - ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก - - - - - กรมจัดสรร 



 


