
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน 
เรื่อง  การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน 

....................................................... 
  ด้วยคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนราธิวาส ( ก.อบต.จังหวัดนราธิวาส ) ได้
ประกาศเปลี่ยนแปลงโครงสร้างส่วนราชการ  และระดับต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลจากเดิมให้เป็นไปตาม
ขนาดขององค์การบริหารส่วนต าบล  คือ  ขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  และขนาดใหญ่  แก้ไขให้เป็นไปตาม
ประเภทองค์การบริหารส่วนต าบล   คือ ประเภทสามัญ  ประเภทสามัญระดับสูง   และประเภทพิเศษ  ตาม
ประกาศ  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนราธิวาส  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
โครงสร้างส่วนราชกการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 

  ฉะนั้น  อาศัยความตามมาตรา 15 ประกอบมาตรา 25 วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนราธิวาส
ในการประชุมครั้งที่ 2/2563  เมื่อวันที่  25  กุมภาพันธ์  2563  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล 
พร่อน (ขนาดกลาง)  เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลประเภทสามัญ และได้จัดท าโครงสร้างส่วนราชการและ
ระดับต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลในแผนอัตราก าลัง 3 ปี เป็นไปตามเงื่อนไขของประเภทองค์การบริหารส่วน
ต าบลประเภทสามัญแล้ว 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.2563 
 

                                       (ลงชื่อ) 

(นายกาหลง  แดงสุวรรณ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน 

 
 



บัญชีการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลในแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 

ที ่ อบต./
อ าเภอ 

โครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่ง 
พนักงานส่วนต าบล(เดิม) 

โครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่ง 
พนักงานส่วนต าบล(ใหม่) 

หมายเหตุ 

ขนาด 
อบต. 

ชื่อ/ต าแหน่ง ระดับ ประเภท 
อบต. 

ชื่อ/ต าแหน่ง ระดับ 

1. พร่อน 
อ.ตากใบ 

กลาง นางสาวอรทัย  ทองคุปต์ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น) 
เลขที่ต าแหน่ง 24-3-00-1101-001 

กลาง สามัญ นางสาวอรทัย ทองคุปต์ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น) 
เลขที่ต าแหน่ง 24-3-00-1101-001 

กลาง  

2..   นายสมชาย  ด าอินทร์ 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น) 
เลขที่ต าแหน่ง 24-3-00-1101-002 

ต้น  นายสมชาย  ด าอินทร์ 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น) 
เลขที่ต าแหน่ง 24-3-00-1101-002 

ต้น  

3.   ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
นางสุจิน  สาศรีสุข 
หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานทั่วไป) 
เลขที่ต าแหน่ง 24-3-01-2101-001 

ต้น  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
นางสุจิน  สาศรีสุข 
หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานทั่วไป) 
เลขที่ต าแหน่ง 24-3-01-2101-001 

ต้น  

4   กองคลัง 
นางประทุม  เพชรปรางค์ 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง) 
เลขที่ต าแหน่ง 24-3-04-2102-001 

ต้น  กองคลัง 
นางประทุม  เพชรปรางค์ 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง) 
เลขที่ต าแหน่ง 24-3-04-2102-001 

ต้น  



 
ที ่ อบต./

อ าเภอ 
โครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่ง 

พนักงานส่วนต าบล(เดิม) 
โครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่ง 

พนักงานส่วนต าบล(ใหม่) 
หมายเหตุ 

ขนาด 
อบต. 

ชื่อ/ต าแหน่ง ระดับ ประเภท 
อบต. 

ชื่อ/ต าแหน่ง ระดับ 

5. พร่อน 
อ.ตากใบ 

กลาง กองช่าง 
นายจิตติ  ศรีสุวรรณ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง) 
เลขที่ต าแหน่ง 24-3-05-2103-001  

ต้น สามัญ กองช่าง 
นายจิตติ  ศรีสุวรรณ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง) 
เลขที่ต าแหน่ง 24-3-05-2103-001   

ต้น  

6.    ว่าง 
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง 
(นักบริหารงานช่าง) 
เลขที่ต าแหน่ง 24-3-05-2103-001 

ต้น   ว่าง 
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง 
(นักบริหารงานช่าง) 
เลขที่ต าแหน่ง 24-3-05-2103-001 

ต้น  

7.   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
นางชนิษา  แดงอินทร์ 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา) 
เลขที่ต าแหน่ง 24-3-08-2107-001 

ต้น  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
นางชนิษา  แดงอินทร์ 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา) 
เลขที่ต าแหน่ง 24-3-08-2107-001 

ต้น  

8.   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ว่าง 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุข) 
เลขที่ต าแหน่ง 24-3-06-2104-001 

ต้น  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ว่าง 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุข) 
เลขที่ต าแหน่ง 24-3-06-2104-001 

ต้น  



 
ที ่ อบต./

อ าเภอ 
โครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่ง 

พนักงานส่วนต าบล(เดิม) 
โครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่ง 

พนักงานส่วนต าบล(ใหม่) 
หมายเหตุ 

ขนาด 
อบต. 

ชื่อ/ต าแหน่ง ระดับ ประเภท 
อบต. 

ชื่อ/ต าแหน่ง ระดับ 

9. พร่อน 
อ.ตากใบ 

กลาง นายมูฮัมมัดเฟาซัน  หะยีนอ 
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
(นักบริหารงานสาธารณสุข) 
เลขที่ต าแหน่ง 24-3-06-2104-002 

ต้น สามัญ นายมูฮัมมัดเฟาซัน  หะยีนอ 
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
(นักบริหารงานสาธารณสุข) 
เลขที่ต าแหน่ง 24-3-06-2104-002 

ต้น  

 
 
 

 (ลงชื่อ) 
(นายกาหลง  แดงสุวรรณ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน



 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 


