โครงสร้างเทศบาลเมืองหลังสวน
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่นกลาง)
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่นกลาง)

สานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไปกลาง)

กองคลัง
(นักบริหารงานการคลังกลาง)

กองช่าง
(นักบริหารงานช่างกลาง)

รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่นต้น)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองวิชาการและแผนงาน

(นักบริหารงานสาธารณสุขกลาง)

(นักบริหารงานทั่วไปกลาง)

สถานธนานุบาล

กองการศึกษา
(นักบริหารงานศึกษาต้น)

หน่วยงานตรวจสอบฯ

กองสวัสดิการสังคม

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคมต้น)

1. ฝ่ายอานวยการ

1.ฝ่ายบริหารงานคลัง

1.ฝ่ายการโยธา

1.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

1.1 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

1.ฝ่ายบริหารงานศึกษา

1.ฝ่ายพัฒนาชุมชน

1.1 งานการเจ้าหน้าที่

1.1 งานการเงินและบัญชี

1.1 งานสาธารณูปโภค

1.1 งานสุขาภิบาลและอนามัย-

1.2 งานประชาสัมพันธ์

1.1 งานการเจ้าหน้าที่

1.1 งานพัฒนาชุมชน

1.2 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

1.2 งานพัสดุและทรัพย์สิน
2.ฝ่ายพัฒนารายได้

1.2 งานสวนสาธารณะ

สิ่งแวดล้อม

1.3 งานนิตกิ าร

1.2 งานงบประมาณการเงินและ

1.2 งานส่งเสริมการเกษตร

1.3 งานธุรการ

1.3 งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

1.2 งานรักษาความสะอาด

1.4 งานระบบคอมพิวเตอร์

พัสดุ

2.งานส่งเสริมและ

2. ฝ่ายปกครอง

2.1 งานผลประโยชน์

1.4 งานศูนย์เครื่องจักรกล

1.3 งานศูนย์บริการสาธารณสุข

1.5.งานธุรการ

1.3 งานกิจกรรมเด็กเยาวชนการ

สวัสดิการสังคม

2.1 งานป้องกันและบรรเทา

2.2 งานแผนที่ภาษีและทะเบียน

2.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

2.งานสัตวแพทย์

สาธารณภัย

ทรัพย์สิน

2.1 งานวิศวกรรม

3.งานธุรการ

2.2 งานรักษาความสงบ

3. งานธุรการ

2.2 งานสถาปัตยกรรม

เรียบร้อยและความมั่นคง

2.3 งานควบคุมผังเมือง

3. ฝ่ายทะเบียนราษฎรและ

3. งานธุรการ

ศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
1.4 งานกิจการศาสนาส่งเสริม
ประเพณีและวัฒนธรรม
1.4.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดขันเงิน
1.4.2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประสาทนิกร

บัตรประจาตัวประชาชน

2. งานนิเทศการศึกษา

๓.๑ งานทะเบียนราษฎร

3.งานธุรการ

๓.๒ งานบัตรประจาตัวประชาชน

4.รร.เทศบาลวัดด่านประชากร

5.ร.ร.อุดมวิทยากร

โครงสร้างสานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
( นักบริหารงานทั่วไปกลาง)
ฝ่ายอานวยการ
(นักบริหารงานทั่วไปต้น)

ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรฯ
(นักบริหารงานทั่วไปต้น)
งานทะเบียน
-เจ้าพนักงานทะเบียน(ชง.)(๑)

งานการเจ้าหน้าที่
-นักทรัพยากรบุคคล(ชก.)(๒)

งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

งานธุรการ
-นักจัดการงานทัว่ ไป(ปก.)(๑)
-เจ้าพนักงานธุรการ(ชง.)(๑)
-เจ้าพนักงานธุรการ(ปก./ชง.)(กาหนดใหม่1)
พนักงานจ้ างตามภารกิจ
-ผู้ช่วยนักจัดการงานทัว่ ไป(๑)
-ผู้ช่วยเจ้ าพนักงานธุรการ(๑)
-พนักงานขับรถยนต์(๑)
พนักงานจ้ างทัว่ ไป
-พนักงานขับรถยนต์(๑)
-พนักงานขับรถยนต์(กาหนดใหม่1)
-นักการ(๑)

งานบัตรประจาตัวฯ
-เจ้าพนักงานทะเบียน(ชง.)(๑)

ฝ่ายปกครอง
(นักบริหารงานทั่วไปต้น)(ว่าง)

งานป้องกันและบรรเทาฯ

งานรักษาความสงบฯ

-จพง.ป้องกันฯ(ชง.)(๔)ปง.(๑)
ลูกจ้างประจา
-พนักงานดับเพลิง(๒)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
-พนักงานขับรถยนต์(๒)
-พนักงานดับเพลิง(๗)
พนักงานจ้ างทัว่ ไป
-พนักงานขับรถยนต์(๒)
-พนักงานดับเพลิง(๕)

-นักจัดการงานเทศกิจ(ปก./ชก.)
( ว่าง 1)
พนักงานจ้างทั่วไป
-พนักงานเทศกิจ(๒)

โครงสร้างกองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
( นักบริหารงานการคลังกลาง)(ว่าง)

ฝ่ายบริหารงานการคลัง
(นักบริหารงานการคลังต้น)

ฝ่ายพัฒนารายได้
( นักบริหารงานการคลังต้น)

งานธุรการ
- เจ้าพนักงานธุรการ(ชง.)(1)

งานการเงินและบัญชี
- จพง.การเงินและบัญชี(ชง.)(3)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(๑)
พนักงานจ้างทั่วไป
-คนงานทั่วไป(ว่าง๑)

งานพัสดุและทรัพย์สิน
- นักวิชาการพัสดุ(ชก.)(1)
- เจ้าพนักงานพัสดุ(ชง.)(1)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ(กาหนดใหม่1)

งานผลประโยชน์
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปก.)(1)
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปก/ชก.)(กาหนดใหม่1)
- จพง.จัดเก็บรายได้(ปง./ชง)(ว่าง 1)
ลูกจ้างประจา
-คนงานทั่วไป(๑)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้(3)

งานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
- เจ้าพนักงานการคลัง(ชง.)(1)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง(๑)

โครงสร้างกองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
( นักบริหารงานช่างกลาง)
ฝ่ายการโยธา
( นักบริหารงานช่างต้น)

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
( นักบริหารงานช่างต้น)

งานสถาปัตยกรรม

งานสาธารณูปโภค
-นายช่างโยธา(อาวุโส)(๑)
-นายช่างโยธา(ปง./ชง.)
(กาหนดใหม่1)

งานวิศวกรรม
- วิศวกรโยธา(ปก.)(1)
- วิศวกรโยธา(ปก.ชก.)

(กาหนดใหม่1)
งานสวนสาธารณะ
งานศูนย์เครื่องจักรกล
-เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ(ชง.)(1)
-นายช่างเครื่องกล(อาวุโส)(1)
พนักงานจ้ างตามภารกิจ
งานสถานที่และไฟฟ้า
-พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(๑)
สาธารณะ
พนักงานจ้างทั่วไป
ลูกจ้างประจา
-คนสวน(๔)
-ผู้ช่วยช่างไม้ (๑)
พนักงานจ้ างตามภารกิจ
-พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง(๒)
-พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(๒)
พนักงานจ้างทั่วไป
-พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(3)(ว่าง๑)
-คนงานทั่วไป(๑๓)(ว่าง1)

งานควบคุมผังเมือง
-นายช่างโยธา(ปง./ชง.)
(กาหนดใหม่1)

งานธุรการ

โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
(นักบริหารงานสาธารณสุขกลาง)

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขต้น)

งานสัตวแพทย์

งานธุรการ
- เจ้าพนักงานธุรการ(ชง.)(1)
พนักงานจ้ างตามภารกิจ
-ผู้ชว่ ยเจ้ าพนักงานธุรการ(๑)

งานสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
- นักวิชาการสุขาภิบาล(ปก.ชก.)(ว่าง1)
ลูกจ้างประจา
-พนักงานขับรถยนต์(๑)
-คนงาน(๑)
พนักงานจ้ างตามภารกิจ
-พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก(๑)
-พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(กาหนดใหม่1)
พนักงานจ้ างทัว่ ไป
-พนักงานขับรถยนต์(2)
-คนงานทั่วไป(๑2)(ว่าง1)

งานรักษาความสะอาด
-เจ้าพนักงานสาธารณสุข(ชง.) (1)ยุบเลิก
-นักวิชาการสาธารณสุข(ปก.ชก.)(กาหนดใหม่1)
พนักงานจ้ างตามภารกิจ
-พนักงานขับรถยนต์(๑)
-พนักงานขับรถยนต์(กาหนดใหม่1)
พนักงานจ้ างทัว่ ไป
-พนักงานขับรถยนต์(กาหนดใหม่2)
-คนงานประจารถขยะ(ว่าง6)(ยุบเลิก)

งานศูนย์บริการสาธารณสุข
- พยาบาลเทคนิค(ชง.)(1)
- พยาบาล(ชพ.)(1)
- พยาบาล(ปก./ชก.)(กาหนดใหม่1)
พนักงานจ้ างตามภารกิจ
-ผู้ชว่ ยเจ้าพนักงานธุรการ(๑)

โครงสร้างกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
(นักบริหารงานทั่วไปกลาง)

งานธุรการ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานประชาสัมพันธ์

-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ชก.)(๑)

- นักประชาสัมพันธ์(ปก.)(1)
ลูกจ้างประจา
-พนักงานขับรถยนต์(๑)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์(๑)
พนักงานจ้ างทัว่ ไป
-พนักงานขับรถยนต์(กาหนดใหม่1)

งานนิติการ
- นิติกร(ชก.)(1)

งานระบบคอมพิวเตอร์

พนักงานจ้างตามภารกิจ
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(๑)

โครงสร้างกองการศึกษา
ผู้อานวยการกองการศึกษา
( นักบริหารงานศึกษาต้น) (ว่าง)

ฝ่ายบริหารงานศึกษา
( นักบริหารงานศึกษาต้น)

งานนิเทศการศึกษา
-ศึกษานิเทศก์(ปก./ชก.)
(กาหนดใหม่1)

งานธุรการ
-เจ้าพนักงานธุรการ(ชง.)(1)
พนักงานจ้างทั่วไป
- พนักงานขับรถยนต์(กาหนดใหม่)

งานการเจ้าหน้าที่

งานงบประมาณการเงินและพัสดุ

งานกิจกรรมเด็กเยาวชน
การศึกษานอกระบบและ
ตามอัธยาศัย

- นักวิชาการศึกษา(ชก.)(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(๑)

งานโรงเรียน

ร.ร.เทศบาลวัดด่านประชากร

ร.ร.อุดมวิทยากร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

งานกิจการศาสนาส่งเสริม -พนักงานครูเทศบาล (๓๑)(ว่าง๑๒) -พนักงานครูเทศบาล (๑๕)(ว่าง๖) ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กวัดขันเงิน
ประเพณีและวัฒนธรรม ลูกจ้ างประจา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
-ครู(4)(ว่าง1)
-ภารโรง(๑)
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(ว่าง๑) พนักงานจ้างตามภารกิจ
- นักสันทนาการ(ชก.)(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
-ผู้ดูแลเด็ก(5)(อุดหนุน)
-ครูผู้สอนนักเรียนระดับอนุบาล(1) -ครูผู้สอนนักเรียนระดับม.ต้น(๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประสาทนิกร
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(๒)(อุดหนุน)-ครูผู้สอนนักเรียนระดับอนุบาล(1)-ครู(2)
-ผู้ช่วยครู ๒(ว่าง๑)(ยุบเลิก)
-ผู้ดูแลเด็ก(๑)

พนักงานจ้างทั่วไป

พนักงานจ้างตามภารกิจ

-ภารโรง(1)(อุดหนุนเฉพาะกิจ)

-ผู้ดูแลเด็ก(2)(อุดหนุน)

พนักงานจ้างทั่วไป

-ภารโรง(2)

-ผู้ดูแลเด็ก(1)
-ผู้ดูแลเด็ก(ว่าง1)(ยุบเลิก)
-คนครัว(1)

-คนงานทั่วไป(๑)
-นักการ(ว่าง๑)(ยุบเลิก)

โครงสร้างกองสวัสดิการสังคม
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
( นักบริหารงานสวัสดิการสังคมต้น)

ฝ่ายพัฒนาชุมชน
( นักบริหารงานสวัสดิการสังคมต้น)

งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
- นักพัฒนาชุมชน(ชก.)(1)

งานพัฒนาชุมชน
ลูกจ้างประจา(ถ่ายโอน)
-นักพัฒนาชุมชน(๑)
พนักงานจ้ างตามภารกิจ
-ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน(๑)
-ผู้ช่วยเจ้ าพนักงานพัฒนาชุมชน(๑)

งานส่งเสริมการเกษตร

โครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

งานตรวจสอบภายใน
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปก./ชก.)(กาหนดใหม่1)

บัญชีแสดงกรอบโครงสร้างเทศบาลเมืองหลังสวน
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่นกลาง)
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่นกลาง)
สานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทัว่ ไปกลาง)

กองคลัง

(นักบริหารงานการคลังกลาง)(ว่าง1)

กองช่าง
(นักบริหารงานช่างกลาง)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขกลาง)

หน่วยงานตรวจสอบฯ
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่นต้น)

สถานธนานุบาล

กองวิชาการและแผนงาน
(นักบริหารงานทัว่ ไปกลาง)

กองการศึกษา
(นักบริหารงานศึกษาต้น)(ว่าง)

- จนท.ตรวจสอบภายใน 3-5/6ว(ว่าง)

กองสวัสดิการสังคม

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคมต้น)

- นักบริหารงานทั่วไปต้น(2)(ว่าง1)

- นักบริหารงานการคลัง(ต้น)(๒)

- นักบริหารงานช่างต้น(๑)(ถ่ายโอน)

- นักบริหารงานสาธารณสุขต้น (ว่าง1)

- นัก.วิเคราะห์นโยบายและแผน(ชก.)(๑)

- นักบริหารงานศึกษาต้น(๑)

- นักบริหารงานสวัสดิการสังคมต้น (๑)

- เจ้าพนักงานธุรการ(ชง.)(๑)

- เจ้าพนักงานธุรการ(ชง.)(๑)

- นักบริหารงานช่าง(ต้น)(๑)

- เจ้าพนักงานธุรการ(ชง.)(๑)

- นิตกิ ร(ชก.)(๑)

- เจ้าพนักงานธุรการ(ชง.)(๑)

- นักพัฒนาชุมชน(ชง.)(๑)

- เจ้าพนักงานธุรการ(ปง./ชง)(กาหนดใหม่1)

- จพง.การเงินและบัญชี(ชง.)(๑)(ปง.)(๒)

- วิศวกรโยธา(ปก.)(๑)

- นักวิชาการสุขาภิบาล(ปก.)(๑)

- นักประชาสัมพันธ์(ปก.)(๑)

- นักวิชาการศึกษา(ชก.)(๑)

ลูกจ้างประจาถ่ายโอน

- นักจัดการงานทั่วไป(ปก.)(๑)

- นักวิชาการพัสดุ(ปก./ชก.)(ว่าง ๑)

- วิศวกรโยธา(ปก./ชก.)(กาหนดใหม่๑)

-นักวิชาการสาธารณสุข(ปก./ชก.)(กาหนดใหม่1)

ลูกจ้างประจา

- นักสันทนาการ(ชก.)(๑)

- นักพัฒนาชุมชน(๑)

- นักทรัพยากรบุคคล(ชก.) (๒)

- เจ้าพนักงานพัสดุ(ชง.)(๑)

- นายช่างโยธา(อาวุโส)(๑)(ถ่ายโอน)

- เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ชง.)(๑)(ยุบเลิก)

- พนักงานขับรถยนต์(๑)(ลูกจ้างประจา)

-ศึกษานิเทศก์(ปก./ชก.)(กาหนดใหม่1)

พนักงานจ้างตามภารกิจ

- เจ้าพนักงานทะเบียน(ชง.)(๒)
- นักจัดการงานเทศกิจ (ปก./ชก.)(ว่าง๑)

- จพง.จัดเก็บรายได้(ปง./ชง.)(ว่าง1) )
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก)(๑)

- นายช่างโยธา(ปง./ชง.)(กาหนดใหม่2)
- นายช่างเครื่องกล(อาวุโส)(๑)

- พยาบาล(ชพ.)(๑)
- พยาบาล(ปก./ชก.)(กาหนดใหม่๑)

พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผช.เจ้าพนักงานธุรการ(๑)

พนักงานจ้างทั่วไป
- พนักงานขับรถยนต์(กาหนดใหม่)

- ผช.นักพัฒนาชุมชน(๑)
- ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน(๑)

- เจ้าพนักงานป้องกันฯ(ชง.)(๔) (ปง.)(๑)

- นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปก./ชก.))(กาหนดใหม่๑)

- เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ(ชง.)(๑)

- พยาบาลเทคนิค(ชง.)(๑)

- ผช.เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์(๑)

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ลูกจ้างประจา
- พนักงานดับเพลิง(๒)

- เจ้าพนักงานการคลัง(ชง.)(๑)
ลูกจ้างประจา

ลูกจ้างประจา
- ผู้ช่วยช่างไม้(๑)

ลูกจ้างประจา
- คนงาน(๑)

พนักงานจ้างทั่วไป .

- ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (๑)

- พนักงานขับรถยนต์(กาหนดใหม่๑)

ร.ร.วัดด่านฯ

พนักงานจ้างตามภารกิจ

- คนงานทั่วไป(๑)

พนักงานจ้างตามภารกิจ

- พนักงานขับรถยนต์(1)

- ผช.นักจัดการงานทั่วไป( 1)

พนักงานจ้างตามภารกิจ

-พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(๒)

พนักงานจ้างตามภารกิจ

-ครู (๓๑)ว่าง 12
-ภารโรง (๑)(ลูกจ้างประจา)

- ผช.เจ้าพนักงานธุรการ(๑)

- ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ(กาหนดใหม่1)

-พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง(๒)

- พนักงานขับรถยนต์(๑)

พนักงานจ้างตามภารกิจ

- พนักงานขับรถยนต์(๓)

- ผช.เจ้าพนักงานการคลัง(๑)

พนักงานจ้างทั่วไป

- พนักงานขับรถยนต์กาหนดใหม่(๑)

- ครูผู้สอนนักเรียนระดับอนุบาล(1)

- พนักงานดับเพลิง(7)

- ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้(๓)

- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(๓)(ว่าง1)

- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก (๑)

- ผช.เจ้าพนักงานธุรการ(2)

พนักงานจ้างทั่วไป

- ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(๑)

- คนงานทั่วไป(๑3)

- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(กาหนดใหม่๑)

- ผช.ครู ๒(ยุบเลิก)ร.ร.อุดมวิทยากร

- พนักงานดับเพลิง(๕)

พนักงานจ้างทั่วไป

- คนสวน(๔)

- ผช.เจ้าพนักงานธุรการ(๒)

- ผู้ดแู ลเด็ก(1)

- พนักงานเทศกิจ(๒)

- คนงานทั่วไป(ว่าง๑)

-ครู (๑๕)(ว่าง6)

พนักงานจ้างทั่วไป

พนักงานจ้างทั่วไปพนักงานจ้างตามภารกิจ

- พนักงานขับรถยนต์(๓)

- พนักงานขับรถยนต์(๒)

- ผู้ดแู ลเด็ก(ว่าง1)- ผช.เจ้าพนักงานธุรการ(ว่าง1)

- พนักงานขับรถยนต์(กาหนดใหม่1)

- พนักงานขับรถยนต์(กาหนดใหม่๒)

- ผู้ดแู ลเด็ก(ว่าง1)ยุบเลิ-กครูผู้สอนนักเรียน ม.ต้น(๑)

- นักการ(๑)

- คนงานทั่วไป(๑๒)(ว่าง๑)

- คนครัว(๑)

- คนงานประจารถขยะ(ว่าง6)(ยุบเลิก)

- ครูผู้สอนนักเรียนระดับอนุบาล(1)

- คนงานทั่วไป(๑) พนักงานจ้างทั่วไป
- นักการ(ว่าง๑)(ยุบเลิก-) ภารโรง

(3)

ศพด.วัดขันเงิน ศพด.วัดประสาทฯ

-ครู (4)(ว่าง1) -ครู (2)

พนจ.ตามภารกิจ พนักงานจ้างตามภารกิจ

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

- ผู้ดแู ลเด็ก(5)(ว่าง1)

- ผู้ดแู ลเด็ก(2)

