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ค าน า 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล  ได้จัดท าเอกสารฉบับนี้ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่
พนักงานราชการทั่วไปที่ได้รับการจัดจ้างใหม่  โดยมเีนื้อหาเกี่ยวกับภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระเบียบ และ
ประกาศที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ รวมถึงการประกันสังคมที่พนักงานราชการทั่วไปใน
สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานควรต้องรับทราบในเบื้องต้น  

กองบริหารทรัพยากรบุคคล  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สาระส าคัญในเอกสารฉบับนี้ คงจะเป็นประโยชน์แก่
พนักงานราชการทั่วไปในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสามารถน าไปถ่ายทอด หรือเผยแพร่ความรู้ข้างต้น
ให้กับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ 

กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
  กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
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พระราชด ารัสและพระบรมราโชวาท 
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2513 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาเสด็จฯ 
เป็นประธานในพิธีเปิดงานแนะแนวอาชีพและแข่งขันฝีมือช่างแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ณ ลุมพินีสถาน และทรงมีพระราช
ด ารัสเกี่ยวกับความเป็นช่างของคนไทย ตอนหนึ่งว่า 

“...ช่างทุกประเภท เป็นกลไกส าคัญอย่างยิ่งในชีวิตของบ้านเมืองและของคนทุกคน เพราะตลอดชีวิตของเรา 
เราต้องอาศัยการใช้บริการ หรือสิ่งต่าง ๆ ที่มาจากฝีมือของช่าง ทุกวี่ทุกวัน ผู้เป็นช่างจึงสมควรได้รับความเอาใจใส่
สนับสนุนจากทุก ๆ กลุ่มงาน ยิ่งในสมัยปัจจุบันวิทยาการทุกอย่างเจริญก้าวหน้า ยิ่งจ าเป็นต้องส่งเสริมมากเป็นพิเศษ 
เพ่ือให้ได้ช่างที่มีความสามารถสูงให้มีสิ่งใช้สอยที่มีคุณภาพดีและเพียงพอกับความต้องการ” 
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แนะน ากรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

วิสัยทัศน ์(Vision) 

     “พัฒนาศักยภาพคนท างานทุกระดับให้มีผลิตภาพแรงงานสูงสอดคล้องกับความต้องการ ตลาดแรงงาน 
และก้าวทันเทคโนโลยี 4.0” 

พันธกิจ 
1. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
2. พัฒนาระบบการพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาฝีมือแรงงาน
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค ์
1. ยกระดับก าลังแรงงานของประเทศให้เป็นแรงงานฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับสากล
2. เพ่ิมผลิตภาพแรงงานและยกระดับรายได้ของก าลังแรงงาน
3. องค์กรมีขีดความสามารถสูงในการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ
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                         หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 

 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ส านักงานเลขานุการกรม 

กองแผนงานและสารสนเทศ 

สถาบันพัฒนาฝีมอืแรงงาน 
1 - 25 

กองบริหารการคลัง 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

กองพัฒนาศักยภาพแรงงาน 
และผู้ประกอบกิจการ

กองส่งเสริม 
การพัฒนาฝีมือแรงงาน

ส านักพัฒนาผู้ฝึก 
และเทคโนโลยีการฝึก

ส านักพัฒนามาตรฐาน 
และทดสอบฝีมอืแรงงาน 

กองส่ือสารองคก์ร 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
นานาชาติ

สถาบันพัฒนาบุคลากรใอุตสาหกรรม 
ยานยนตแ์ละชิน้ส่วนอะไหล่ยานยนต์

กองวิเทศสัมพันธ ์

สถาบันพัฒนาบุคลากร 
สาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ

และหุ่นยนต์

ศูนยข์้อมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

และการส่ือสาร

ส านักงานรับรอง 
ความรู้ความสามารถ

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
ส าหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ

ส านักงานพฒันาฝีมือแรงงาน 
52 แหง่

ส านักงานผู้ตรวจราชการกรม

อธิบดีอธิบด ี รองอธิบดีรองอธิบดี 

กลุ่มกฎหมาย 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

หน่วยงานท่ีจดัตั้งตามกฎกระทรวงแบ่งสว่นราชการ กรมพฒันาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2559 
หน่วยงานท่ีจดัตั้งเป็นกองภายใน 

  แผนภูมิโครงสร้างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปงีบประมาณ 2565แผนภูมิโครงสร้างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปงีบประมาณ 2565 

สถาบันพฒันาบุคลากรดิจทัิล 

สถาบันพัฒนาบุคลากร 
สาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติ
และเมคคาทรอนิกส ์
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 กฎกระทรวงแบ่งสว่นราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้แบ่งส่วนราชการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกฎกระทรวงแบ่งสว่นราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้แบ่งส่วนราชการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
เป็นราชการบริเป็นราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนกลางที่ตัง้ในภูมิภาค  ดังนี้หารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนกลางที่ตัง้ในภูมิภาค  ดังนี้

ราชการบริหารส่วนกลางที่ตัง้ในภูมภิาค

หน่วยงานตามกฎกระทรวง 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 – 25 

หน่วยงานที่จัดตั้งเป็นกองภายใน 
1. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ (ที่ตั้งเชียงราย)
2. สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (ที่ตั้งสมุทรปราการ) AHRDA
3. สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส าหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ (ท่ีตั้งเชียงใหม่)
4. สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (ท่ีตั้งชลบุรี) MARA
5. สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ (ที่ตั้งขอนแก่น) AMA
6. ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 52 แห่ง

ราชการบริหารส่วนกลาง

หน่วยงานตามกฎกระทรวง 
1. ส านักงานเลขานุการกรม
2. กองบริหารการคลัง
3. กองบริหารทรัพยากรบุคคล
4. กองแผนงานและสารสนเทศ
5. กองพัฒนาศักยภาพแรงงาน และผู้

ประกอบกิจการ
6. กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
7. ส านักพฒันาผู้ฝึกและเทคโนโลยกีารฝึก
8. ส านักพฒันามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน

(ไม่สังกัดกอง)
9. กลุ่มกฎหมาย
10. กลุ่มตรวจสอบภายใน
11. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

หน่วยงานที่จัดตั้งเป็นกองภายใน 
1. ส านักงานผู้ตรวจราชการกรม
2. กองสื่อสารองค์กร
3. กองวิเทศสัมพันธ์
4. ส านักงานรบัรองความรู้ความสามารถ
5. ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร
6. สถาบนัพัฒนาบุคลากรดิจิทลั DIDA
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พนักงานราชการ 

พนักงานราชการ คือ บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างโดยได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณของส่วนราชการ 
เพ่ือเป็นพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการนั้น 

พนักงานราชการ มี 2 ประเภท คือ 
1. พนักงานราชการทั่วไป ได้แก่ พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติในลักษณะเป็นงานประจ าทั่วไป ประกอบด้วย 5 กลุ่ม คือ

1.1 กลุ่มงานบริการ 
1.2 กลุ่มงานเทคนิค 
1.3 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
1.4 กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 
1.5 กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ 

2. พนักงานราชการพิเศษ ได้แก่ พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะที่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญสูงมาก
เป็นพิเศษ ปฏิบัติงานในเรื่องที่มีความส าคัญและจ าเป็นเฉพาะเรื่องของส่วนราชการ มี 1 กลุ่ม คือ กลุ่มงาน
เชี่ยวชาญพิเศษ ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน โปรดดูประกาศ คพร. เรื่อง การก าหนดลักษณะ
งานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ 

ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับพนักงานราชการ 
1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
2. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2552 เรื่อง เครื่องแบบพิธี

การของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552
3. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง แนวทางการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
4. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง สิทธิประโยชน์

ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
5. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ค่าตอบแทน

ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561
6. ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไปสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
7. ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงวันที่  10 เมษายน 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการทั่วไป พ.ศ. 2555

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์กองบริหารทรัพยากรบุคคล home.dsd.go.th/hr 

http://home.dsd.go.th/hr
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บัญชีค่าตอบแทนรายเดือน 
(ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561) 

 

กลุ่มงาน ขั้นต่ า ขั้นสูง 
บริการ 

 

10,430 20,210 

เทคนิคทั่วไป 

 

11,280 24,930 

บริหารทั่วไป 

 

18,000 34,700 

วิชาชีพเฉพาะ 

 

19,500 44,550 

    เชี่ยวชาญเฉพาะ 

 

37,680 68,350 
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สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการลา 

ประเภท สิทธ ิ รับค่าตอบแทน หมายเหต ุ
ลาป่วย เท่าที่ป่วยจริง 

(มีใบแพทย์) 

ปีหนึ่งไม่เกิน 

30 วัน 

ลาคลอดบุตร 90 วัน ไม่เกิน 45 วัน  ประกันสังคมจ่าย 
45 วัน กรมจ่าย 

45 วัน 

ลากิจส่วนตัว ปีละไม่เกิน 

10 วัน 

ปีหนึ่งไม่เกิน 

10 วัน 

ลาพักผ่อน ปีละไม่เกิน 

10 วัน 

ปีหนึ่งไม่เกิน 

10 วัน 

* ส ะ ส ม วั น ล า ได้  
ห า ก ล า พั ก ผ่ อ น
ประจ าปี แล้วไม่ครบ 
10 วันท าการ แต่วัน
ลาพักผ่อนที่ น ามา
สะสมต้องไม่ เกิน 5 
วันท าการ รวมแล้ว
ไม่เกิน 15 วันท าการ 
เมื่ อ ร ว ม กั บ วั น ล า
พักผ่อนในปีปัจจุบัน 

ลาตรวจเลือก/
เตรียมพล 

ให้รับราชการ
ทหาร 

ปีหนึ่งไม่เกิน  

60 วัน 

ลาอุปสมบท/
ประกอบพิธีฮัจย์ 

ไม่เกิน 120 วัน 

(จ้างต่อเนื่อง  

4 ปีขึ้นไป) 

ไม่เกิน 120 วัน 

(1 ครั้ง) 

หมายเหตุ : ลาพักผ่อน มีสิทธิลาพักผ่อนปีละ 10 วันท าการ ส าหรับปีแรกที่ได้รับการจ้างยังไม่ครบ 6 เดือน ไม่มี
สิทธิลาพักผ่อน เว้นแต่พนักงานราชการที่มีสัญญาจ้างต่อเนื่องกันในส่วนราชการเดิมรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
(ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2560)
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การเทียบต าแหน่งกับข้าราชการพลเรือน 
(หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.6/ว104 ลว 22 กันยายน 2551) 

 

พนักงานราชการ ข้าราชการ 

1. 1. กลุ่มงานบริการ และ 

    กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป 
 

ประเภททั่วไป  

ระดับปฏิบัติงาน 
 

2. กลุ่มงานบริหารทั่วไปและ 

    กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 

 เริ่มจ้าง - 9 ปี 

 
 10 - 17 ป ี

 
 17 ปีขึ้นไป 

 
 ผู้ที่ได้รับ

ค่าตอบแทนในอัตรา
สูงสุด 

 

 

 
ประเภทวิชาการ 

ระดับปฏิบัติการ 
 

ประเภทวิชาการ 

ระดับช านาญการ 
 

ประเภทวิชาการ 

ระดับช านาญการพิเศษ 
 

ประเภทวิชาการ 

ระดับเชี่ยวชาญ 
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การเทียบต าแหน่งกับข้าราชการพลเรือน (ต่อ) 
(หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.6/ว104 ลว 22 กันยายน 2551) 

พนักงานราชการ ข้าราชการ 

3. กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ

 เริ่มจ้าง - 4 ปี

 5 - 10 ปี

 10 ปีขึ้นไป

 ผู้ที่ได้รับ
ค่าตอบแทนใน
อัตราสูงสุด

ประเภทวิชาการ 

ระดับปฏิบัติการ 

ประเภทวิชาการ 

ระดับช านาญการ 

ประเภทวิชาการ 

ระดับช านาญการพิเศษ 

ประเภทวิชาการ 

ระดับเชี่ยวชาญ 
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การประเมินผลการปฏบิัติงาน 
-------------------------- 

 เพ่ือเป็นเครื่องมือประกอบการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน การเลื่อนค่าตอบแทน การเลิกจ้าง การต่อสัญญา
จ้าง และการบริหารงานบุคคลอื่น ๆ 
 มีระยะเวลาการประเมิน ปีละ 2 ครั้ง 

- ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. - 31 มี.ค.) 
- ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. - 30 ก.ย.) 

 พนักงานราชการทั่วไปที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจ าปี ต้องปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อย
กว่า 8 เดือน และเป็นผู้มีผลการประเมินการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าระดับดี โดยต้องไม่ลาป่วยเกินกว่า 30 วัน หรือไม่
เกิน 20 ครั้ง หรือสายไม่เกิน 18 ครั้ง ของรอบการประเมินครั้งท่ี 1 และครั้งที่ 2  
ในปีงบประมาณนั้น ๆ (ไม่นับการลาคลอดบุตรและลากิจส่วนตัว) 
 

การประกันสังคม 
------------------- 

 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยกองบริหารการคลัง จะท าหน้าที่หักเงินค่าตอบแทนรายเดือนสมทบเข้า
กองทุนประกันสังคมทุกเดือน จ านวนร้อยละ 5 

ประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคม กรณี 
1. ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยที่ไม่เกี่ยวกับการท างาน 
2. คลอดบุตร 
3. ทุพพลภาพที่มิใช่จากการท างาน 
4. ถึงแก่ความตาย 
5. สงเคราะห์บุตร 
6. ชราภาพ 
7. ว่างงาน 
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การด าเนินการทางวินัย 
------------------- 

 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 หมวด 4 ข้อ 24 ก าหนดการกระท า
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรงไว้ 9 กรณี ดังนี้ 

1. กระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
2. จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ทางราชการก าหนดให้ปฏิบัติจนเป็น

เหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
3. ปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
4. ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญา หรือขัดค าสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของ 

ผู้บังคับบัญชาตามข้อ 22 จนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง        
5. ประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
6. ละทิ้งหรือทอดทิ้งการท างานเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าเจ็ดวัน ส าหรับต าแหน่งที่ส่วนราชการก าหนด

วันเวลาการมาท างาน 
7. ละทิ้งหรือทอดทิ้งการท างานจนท าให้งานไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด จนเป็นเหตุให้ทาง

ราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง ส าหรับต าแหน่งที่ส่วนราชการก าหนดการท างานตาม
เป้าหมาย 

8. ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือกระท าความผิดอาญาโดยมี 
      ค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกหรือหนักกว่าโทษจ าคุก 
9. การกระท าอ่ืนใดที่ส่วนราชการก าหนดว่าเป็นความผิดวินัย 
      อย่างร้ายแรง  

 

บทลงโทษทางวินัย 

 กรณีไม่ร้ายแรง 

 1. ภาคทัณฑ์ 
 2. ตัดเงินค่าตอบแทน/ลดขั้นค่าตอบแทน 

 

 กรณีร้ายแรง 

       - ไล่ออก  

 

 

****************** 
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หน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน 
 

ที่อยู่ : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง    กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์กลาง 0 0045 1707 - 8 

1. ส านักงานเลขานุการกรม (สล.) 

 - งานสวัสดิการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
      สายตรง โทร. 0 2248 3387  ภายใน 311 

  - งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
      สายตรง โทร. 0 2248 3387  ภายใน 311 

  (ยานยนต์)  ภายใน 218 
  (รปภ.)      ภายใน 1018 

 - งานประชุมและประสานราชการส่วนกลาง/ภูมิภาค 
      สายตรง โทร. 0 245 3560 ภายใน 324 

          - งานสารบรรณ 
      สายตรง โทร. 0 2248 3389 ภายใน 317 

          - กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 
      สายตรง โทร. 0 2245 4035 ภายใน 316 

2. กองบริหารทรัพยากรบุคคล (บค.) 

 - กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
      สายตรง โทร. 0 2247 0305 ภายใน 413, 414 

 - กลุ่มงานพัฒนาระบบงานและวางแผนอัตราก าลัง 
      สายตรง โทร. 0 2245 1826 ภายใน 407 

 - กลุ่มงานวินัยและจริยธรรม 
      สายตรง โทร. 0 2245 3579 ภายใน 1014 

 - กลุ่มงานทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ 
      สายตรง โทร. 0 2247 6604 ภายใน 408, 409, 410, 411 

 - กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
      สายตรง โทร. 0 2643 4984  ภายใน 418, 420 
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3. กองบริหารการคลัง (กค.) 

 - กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคลังและการเงิน (งานเบิกจ่ายเงินเดือน) 
      สายตรง โทร. 0 2245 1917 ภายใน 310, 318 

 - กลุม่งานบัญชี 
      สายตรง โทร. 0 2245 1828 ภายใน 304 

 - กลุ่มงานงบประมาณ 
      สายตรง โทร. 0 2245 6166 ภายใน 303, 319 

 - กลุ่มงานพัสดุและบริหารสินทรัพย์ 
      สายตรง โทร. 0 2245 1824 ภายใน 314, 315 

 

 

 

 

 

จัดท าโดย  

นางสาวทัยกี ศิลปสิทธิ์ 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
 

นางคัคณางค์ นิยมแก้ว 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

 
นางสาวภาขวัญ ด้วงนุ้ย 

นักทรัพยากรบุคคล 

     

 

 

 

 

 

 


