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โครงสร้างส านักปลัด อบต. 

ปลัด อบต. 
นักบริหารงานท้องถ่ิน  

(บริหารท้องถ่ิน ระดับกลาง) 

รองปลัด อบต. 
นักบริหารงานท้องถ่ิน  

(บริหารท้องถ่ิน ระดับต้น) 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

(วิชาการ ระดับ ชก.) 

ส านักปลัด 
นักบริหารงานทั่วไป 

(อ านวยการท้องถ่ิน ระดับต้น) 

กองคลัง 
นักบริหารงานการคลัง 

(อ านวยการท้องถ่ิน ระดับต้น) 

กองช่าง 
นักบริหารงานช่าง 

(อ านวยการท้องถ่ิน ระดับต้น) 

กองการศึกษา 
นักบริหารการศึกษา 

(อ านวยการท้องถ่ิน ระดับต้น) 

1.งานการเงินและบัญชี 
2. งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 

4. งานพัสดุและทรัพย์สิน 

5. งานบริหารงานทั่วไป 
 

1. งานแบบแผนและก่อสร้าง 
2. งานควบคุมอาคาร 

3. งานสาธารณูปโภค 

4. งานผังเมือง 

5. งานบริหารงานทั่วไป 
 

1. งานบริหารการศึกษา 
2. งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

4. งานบริหารงานทั่วไป 
 

1.งานบริหารงานทั่วไป 
2. งานอ านวยการ 
3. งานนิติการ 
4. งานการเจ้าหน้าท่ี 
5. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6. งานพัฒนาชุมชน 
7. งานส่งเสริมการเกษตร 
8. งานบริการสาธารณสุข 

 

1. งานควบคุมตรวจสอบภายใน 
2. งานบริหารงานทั่วไป 

4. งานบริหารงานทั่วไป 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทต าแหน่ง อ านวยการท้องถ่ิน วิชาการ ทั่วไป พนักงานจ้าง 
ระดับ ต้น ปฏิบัติการ ว่าง ช านาญการ ว่าง ปฏิบัติงาน ช านาญงาน ประเภทภารกิจ ประเภททั่วไป 

ปัจจุบัน 1 - 1 4 - 1 1 7 3 

หัวหน้าส านักปลัด 

นักบริหารงานทั่วไป (1) 
(อ านวยการท้องถ่ิน ระดับต้น) 

งานบริหารงานทั่วไป 

- เจ้าพนักงานธุรการ (1) 
(ทั่วไป ระดับ ปง.) 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ภารกิจ (1) 
-นักการภารโรง  ทั่วไป (1) 
- คนงานทั่วไป  ท่ัวไป (1) 
- คนครัว ทักษะ (1) 
- พนักงานขับรถยนต์ ทักษะ (2) 
 

งานอ านวยการ 

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 
(วิชาการ  ระดับ ชก.) 
 

งานนิติการ 

- นิติกร (1) 
(วิชาการ  ระดับ ชก.) 
 

งานการเจ้าหน้าที ่
- นักทรัพยากรบุคคล (1) 
(วิชาการ  ระดับ ชก.) 
 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา            
สาธารณภัย (1) 
(ทั่วไป ระดับ ชง.) 
-พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
ทักษะ (1) 
- พนักงานดับเพลิง ท่ัวไป (1) 
 

งานพัฒนาชุมชน 

- นักพัฒนาชุมชน (1) 
(วิชาการ  ระดับ ชก.) 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ภารกิจ (1) 
 

งานส่งเสริมการเกษตร 
-ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  ภารกิจ (1) 
 

งานบริการสาธารณสุข 

- นักวิชาการสาธารณสุข  (ว่าง) 
(วิชาการ  ระดับ ปก./ชก.) 
 



โครงสร้างกองคลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทต าแหน่ง อ านวยการท้องถ่ิน วิชาการ ทั่วไป พนักงานจ้าง 
ระดับ ต้น ปฏิบัติการ ช านาญการ ปฏิบัติงาน 

(ว่าง) 
ช านาญงาน ประเภทภารกิจ ประเภททั่วไป 

ปัจจุบัน 1 1 - 1 3 3 - 
 

 

 

ผู้อ านวยการกองคลัง 

นักบริหารงานการคลัง (1) 
(อ านวยการท้องถ่ิน ระดับต้น) 

งานการเงินและบัญชี 
- นักวิชาการเงินและบัญชี (1) 
(วิชาการ ระดับ ปก.) 
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ว่าง) 
(ทั่วไป ระดับ ปง./ชง.) 
 

งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 

- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (1) 
(ทั่วไป ระดับ ชง.) 
 

งานพัสดุและทรัพย์สิน 

- เจ้าพนักงานพัสดุ (1)  
(ทั่วไป ระดับ ชง.) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ภารกิจ (1) 

 

งานบริหารงานทั่วไป 

- เจ้าพนักงานธุรการ(1)  
(ทั่วไป ระดับ ชง.) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ภารกิจ (1) 
- พนักงานขับรถยนต์ ทักษะ (1) 
 



โครงสร้างกองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทต าแหน่ง อ านวยการท้องถ่ิน วิชาการ ทั่วไป พนักงานจ้าง 
ระดับ ต้น ปฏิบัติการ ช านาญการ ปฏิบัติงาน ว่าง ช านาญงาน ว่าง ประเภทภารกิจ ประเภททั่วไป 

ปัจจุบัน 1 1 - 2 2 - - 7 - 
 

 

 

 

ผู้อ านวยการกองช่าง 

นักบริหารงานช่าง (1) 
(อ านวยการท้องถ่ิน ระดับต้น) 

งานแบบแผนและก่อสร้าง 

- วิศวกรโยธา (ว่าง) 
(วิชาการ ระดับ ปก./ชก.) 
- นายช่างโยธา (1) 
(ทั่วไป ระดับ ปง.) 
 

งานควบคุมอาคาร 

- นายช่างเขียนแบบ  (ว่าง) 
(ทั่วไป ระดับ ปง./ชง.) 
-ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ  ภารกิจ (1) 
 
 

งานสาธารณูปโภค 

-ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  ภารกิจ (1) 
-พนักงานจดมาตรวัดน้ า  ทักษะ (1) 
-พนักงานผลิตน้ าประปา ทักษะ (1) 
-คนสวน  ทักษะ (1) 
 

งานผังเมือง 
- นายช่างส ารวจ (ว่าง) 
(ทั่วไป ระดับ ปง./ชง.) 
-ผู้ช่วยช่างส ารวจ  ภารกิจ (1) 
 
 

งานบริหารงานทั่วไป 

- เจ้าพนักงานธุรการ (1) 
(ทั่วไป ระดับ ปง.) 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
ภารกิจ (1) 
 



 โครงสร้างกองการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทต าแหน่ง อ านวยการท้องถ่ิน วิชาการ ทั่วไป พนักงานครู พนักงานจ้าง 

ระดับ ต้น ปฏิบัติการ ช านาญการ 
ปฏิบัติงาน 

 
ช านาญงาน 

คร ู ครูผู้ดูแลเด็ก 
ประเภทภารกิจ ประเภททั่วไป 

 (ว่าง) (ว่าง) 
ปัจจุบัน 1 - 1 1 - 3 1 2 14 - 

 

 

 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

นักบริหารงานการศึกษา (1) 
(อ านวยการท้องถ่ิน ระดับต้น) 

งานบริหารการศึกษา 

--ครู  (3) (ว่าง 1) 
- ครผูู้ดูแลเด็ก (2) (ว่าง) 
-ผู้ดูแลเด็ก ทักษะ (13) 
 

งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

- นักวิชาการศึกษา (1)  
(วิชาการ ระดับ ชก.) 
 

งานบริหารงานทั่วไป 

-เจ้าพนักงานธุรการ  (1) 
(ทั่วไป  ระดับ ปง.) 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ภารกิจ (1) 
 



โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทต าแหน่ง อ านวยการท้องถ่ิน วิชาการ ทั่วไป พนักงานจ้าง 
ระดับ ต้น ปฏิบัติการ ช านาญการ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน ประเภทภารกิจ ประเภททั่วไป 

ปัจจุบัน - - 1 - - - - 
 

 

งานควบคุมตรวจสอบภายใน 
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน (1) 
(วิชาการ ระดับ ชก.) 

     งานบริหารงานทั่วไป 
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน (1) 
(วิชาการ ระดับ ชก.) 


