
  

โครงสรางสวนราชการ องคการบริหารสวนตําบลหลุมขาว  อําเภอโคกสําโรง  จังหวัดลพบุร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1.  งานกอสราง 
2.  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
3.  งานสาธารณปูโภค 
4.  งานผังเมือง 
 

 

กองชาง 
นักบริหารงานชาง ระดบัตน 
( ๕๑-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑) 

 

 

สํานักปลัด 
นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน 
( ๕๑-๓-01-๒๑๐๑-๐๐๑) 

1. งานบริหารงานทั่วไป 
2. งานนโยบายและแผน 
3. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
5.งานกฎหมายและคดี 

 

ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล 
 (นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน) 
(นางสาวสุพรรณี   สุริยะจันทร) 

(๕๑-๓-00-๑๑๐๑-๐๐๑) 
 

 

กองคลัง 
นักบริหารงานการคลัง ระดับตน 

( ๕๑-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑) 
 

1. งานการเงินและบัญช ี
2. งานพัฒนาและจดัเก็บรายได 
3. งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 



โครงสรางของสํานักปลัด อบต.หลุมขาว อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ระดับ บริหารงานทองถิ่น อาํนวยการทองถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจางประจํา พนกังานจาง
ตามภารกจิ 

พนักงานจางทั่วไป 
ตน กลาง สูง ตน กลาง สูง ปก. ชก. ชพ. ชช. ปง. ชง. อส. 

จํานวนปจจุบัน 1 - - 1 - - 1 4 - - 2 - - 1 5 2 

หัวหนาสํานักปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป อํานวยการทองถ่ิน ระดับตน) 

(51-3-01-2101-001) 
นางปฏิญญา  แตงุซุม 

งานนโยบายและแผน 

เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
(น.ส.แอนนา  ประสมสัตย) 
(51-3-01-4101-001) 
พนักงานจางตามภารกิจ 
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
(น.ส.ธนศร  จบดี) 
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
(น.ส.นุชรี  บุญลา) 
พนักงานจางทั่วไป 
คนงานทั่วไป 
นายอนุชา  หอมขจร 
 

งานบริหารงานทั่วไป การศึกษาศาสนาฯ งานการเจาหนาท่ี งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

งานสวัสดิการและพัฒนา
ชุมชน 

งานกฎหมายและคดี 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
ชํานาญการ  
(51-3-01-3103-001) 
น.ส.ฐิฌฐนันธิปด์ิ  คําพรรณ 

นักวิชาการศึกษา (วาง)
ชํานาญการ) 
(51-3-01-3803-001) 
ครู (ค.ศ.2) 
(51-6-01-2217-548) 
นางวราภรณ ขอกิ่ง 
พนักงานจางตามภารกิจ 
-ผูดูแลเด็ก 
นางสมมาด  ปอบบุบผา 
นางณัฐชา จันทรสุข 
พนักงานจางทั่วไป 
-ผูดูแลเด็ก (วาง) 
 

นักทรัพยาการบุคคล 
ชํานาญการ  
(51-3-01-3102-001) 
สิบเอกพิชิต  แจงพรอม 

เจาพนักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (วาง) 
(ปฏิบัติการ/ชํานาญการ) 
(51-3-01-4805-001) 
พนักงานจางตามภารกิจ 
-พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา 
นายสัมภาร  แยมพจนา 
 

นักพัฒนาชุมชน ชํานาญการ  
(51-3-01-3801-001) 
นายศศืศ  แคนทอง 
ลูกจางประจํา 
นักพัฒนาชุมชน 
(นางสาวพชรัชต ประจันทรคีรี) 



 

โครงสรางกองคลัง อบต.หลุมขาว อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี 

รี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ระดับ บริหารงานทองถิ่น อาํนวยการทองถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจางประจํา พนกังานจาง
ตามภารกจิ 

พนักงานจางทั่วไป 
ตน กลาง สูง ตน กลาง สูง ปก. ชก. ชพ. ชช. ปง. ชง. อส. 

จํานวนปจจุบัน - - - 1 - - - - - - 3 - - 1 - 2 

ผุอํานวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง อํานวยการทองถ่ิน ระดับตน) 

(51-3-04-2101-001) 
นางสมสมร  เคาเจรญิ 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได งานการเงินและบัญช ี งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 

เจาพนักงานการเงินและบัญชี (วาง)
(ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน) 
 (51-3-04-4201-001) 
ลูกจางประจํา 
เจาหนาที่การเงินและบญัช ี
(นางสาวเพชรนภา  สังคนาค) 
 

เจาพนักงานจัดเก็รายได ปฏิบัติงาน  
นางสาวนารีรัตน พัดยนต  
(51-3-04-4204-001) 
พนักงานจางท่ัวไป 
คนงานทั่วไป 
(วาง) 

เจาพนักงานพัสดุ (วาง) 
(ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน) 
 (51-3-04-4203-001) 
พนักงานจางทั่วไป 
คนงานทั่วไป 
นางสาวบุปผา  เล้ียงถนอม 
 



  

โครงสรางกองชาง อบต.หลุมขาว อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ บริหารงานทองถิ่น อาํนวยการทองถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจางประจํา พนกังานจาง
ตามภารกจิ 

พนักงานจางทั่วไป 
ตน กลาง สูง ตน กลาง สูง ปก. ชก. ชพ. ชช. ปง. ชง. อส. 

จํานวนปจจุบัน - - - 1 - - - - - - 1 - - - 1 - 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานกอสราง งานสาธารณูปโภค 

นายชางโยธา (วาง) 
(ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน) 
 (51-3-05-4701-001) 
 

ผุอํานวยการกองชาง 
(นักบริหารงานการชาง อาํนวยการทองถิ่น ระดับตน) 

(51-3-05-2103-001) 
นายรุงโรจน  คงสบสิน 

งานผังเมือง 

พนักงานจางตามภารกิจ 
พนักงานงานขับรถยนต (รถบรรทุกขยะ) 
(นายนรินทร ขอกิ่ง) 
 



 


