
 

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน 

เรื่อง  การก าหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลและ
กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล 

---------------------------------- 
   ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ.2๕๖๓ (โครงสร้างการแบ่ง
ส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล) และประกาศคณะกรมกรพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครพนม เรื่อง 
ก าหนดกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์กรบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2๕๖๓  
                    เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศดังกล่าวเพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์กรบริหารส่วนต าบล 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และองค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน จึงอาศัยอ านาจตามความนัยมาตรา ๑๕ และ 
๒๕ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และมติคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดนคพนม ในการประชุมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 จึงประกาศโครงสร้าง
การแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน ดังนี้ 

          ๑. ประกาศฉบับนี้เรียกว่า ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน เรื่อง การ ก าหนด
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลและกิจการอันเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล 

          ๒. ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนต าบล พิมาน
ประกาศใช้เป็นต้นไป 

          ๓. องค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน มีส่วนราชการดังนี้ 
   3.๑ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
         3.1.1 ฝ่ายอ านวยการ 
   ๓.๒ กองคลัง 
         3.2.1  ฝ่ายการเงิน 
   ๓.๓ กองช่าง 
   ๓.4 กองสวัสดิการสังคม 
   ๓.5 หน่วยตรวจสอบภายใน 

                   ๔. ให้ส่วนราชการ ข้อ ๓.๑ - ๓.4 มีฐานะเทียบเท่ากอง 3.1.1 และ 3.2.1 มีฐานะเป็นฝ่าย 
ในกองหรือส านักนั้น และข้อ ๓.5 มีฐานะต่ ากว่ากอง ขึ้นตรงต่อปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน 
 
                     ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือน เมษายน  พ.ศ.2564 
                                                              

                                                                          
                                           (นายบัญชา  ศรีชาหลวง) 

    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน 



 

 
 

 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน 
เรื่อง  การก าหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 ---------------------------------- 
   ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครพนม เรื่อง ก าหนดกอง ส านัก หรือ
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2๕๖๓ โดยก าหนดให้องค์การบริหารส่วน
ต าบล ก าหนด กอง หรือส่วนราชการ ที่จ าเป็น ให้สอดคล้องกับ ประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าว  
                    เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์กรบริหารส่วนต าบล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
องค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน จึงอาศัยอ านาจตามความนัยมาตรา ๑๕ และ ๒๕ วรรคท้าย แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดนคพนม ในการประชุมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่     มีนาคม 2564 จึงประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน ดังนี้ 

          ๑. ประกาศฉบับนี้เรียกว่า ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน เรื่อง การ ก าหนดกอง 
หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบล 

          ๒. ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนต าบล พิมาน
ประกาศใช้เป็นต้นไป 

          ๓. ให้องค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน มีกองและส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ดังนี้ 
 
              3.1 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

                                   มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทัว่ไปขององค์การบริหารส่วน
ต าบลงานเลขานุการของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  งานส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ งานบริหารงานบุคคลของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
งานกิจการขนส่ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร 
งานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ งานส่งแสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการงานคุ้มครอง
ดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อม และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ กอง ส านัก หรือ
ส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ  ผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา งาน
พัฒนาการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย 
เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีศึกษา งานบริหารวิชาการด้าน
การศึกษา งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
 
                                    3.1.1 ฝ่ายอ านวยการ   มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการ
ทัว่ไปขององค์การบริหารส่วนต าบล งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 

/สิ่งแวด... 



 

 

สิ่งแวดล้อม งานจัดการงานทั่วไป  ธุรการ  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   งานส่งเสริมการเกษตร รวมทั้ง
ก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ 
 

   3.๒ กองคลัง 
                                   มีอ านาจหนา้ที่รบัผิดขอบเกี่ยวกับงานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี 
ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรปุผล สติการจัดเก็บภาษี ค าธรรมเนียม งานน าส่งเงิน การเก็บรักษา
เงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดท าบัญชี งานตรวจสอบ
บัญชีทุกประเภท งานเกีย่วกับเงินเดอืน ค่าจ้าง ค าตอบแทน เงินบ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนๆ งานจัดท าหรือ 
ช่วยจัดท างบประมาณและเงินอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่างๆ 
งานทะเบียนคุมเงินรายได้แลรายจ่ายต่างๆ เงินควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานท างบทดลองประจ าเดือนและ
ประจ าปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจ าหน่าย พัสดุครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน
ต่าง งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทาวิชาการด้าน
การเงินการคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน รวมถึงงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
                                     3.2.1 ฝ่ายการเงิน มีอ านาจหนา้ที่รบัผิดขอบเกี่ยวกับงานการจ่ายเงิน การ
รับเงิน การจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สติการจัดเก็บภาษี ค าธรรมเนียม งาน
น าส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดท า
บัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกีย่วกบัเงินเดอืน ค่าจ้าง ค าตอบแทน เงินบ าเหน็จ บ านาญ และเงิน
อ่ืนๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทาวิชาการด้าน
การเงินการคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน รวมถึงงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
                       ๓.๓ กองช่าง 
                                    มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานส ารวจ งานออกแบบและเขียนแบบงาน
ประมาณราคา งานจัดท าทะเบียนประวัติโครงสร้างพ้ืนฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ า งานติดตั้งซ่อม
บ ารุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร ปรับปรุภูมิทัศ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง 
งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดท าแผนปฏิบัติงานการก่อสร้าง
และซ่อมบ ารุงประจ างานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานจัดท าประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน
เครื่องจักรกล งานจัดท า ทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามัน
เชื้อเพลิงงานบริการข้อมูล สถิติช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่างๆ รวมถึงงานอ่ืนๆ ที
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
                        ๓.4 กองสวัสดิการสังคม 
                                      มีอ านาจหน้าที่รับผิดขอบเกี่ยวกับงานจัดท าแผนงานด้านพัฒนาสังคม ด้าน
สวัสดิการสังคม และด้านสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาระรบ รูปแบบมาตรการ และวิธีการพัฒนาสังคม การจัด
สวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน งาน
พัฒนาชุมชน งานส ารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุน งาน
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส งานฝึกอบรมและ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกบัพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพผู้ด้อยโอกาส ผู้ 

/ไร้ที่... 
 



 

 

ไร้ที่พ่ึง ผู้ประสบภัยพิบัติตา่งๆ งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ผู้พิการทางร่างกายและสมองงานสงเคราะห์เด็ก
และเยาวชนผู้ถูกทอดทิ้ง เร่ร่อน ไร้ที่พ่ึง ถูกท าร้ายร่างกาย งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตัว
ไม่เหมาะสมแก่วัย งานสงเคราะห์ครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือกร้อนและเผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับการ
ด าเนินชีวิตในครอบครวั งานด้านจิตวิทยา งานจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ "ฯลฯ งานบริการข้อมูลสถิติ 
ช่วยเหลือให้ค าน าทางวิชาการ รวมถึงงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

     3.5 หน่วยตรวจสอบภายใน 
                                     มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 
งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของกสารการเงิน การบัญชี อกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท
ตรวจสอการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษา 
พัสดุ และทรัพย์สิน งานตรวจสอบการท าประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล งานตรวจสอบ
ติดตามและการประเมินผลการด านิงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมี
ประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่า ในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ งานประเมินการควบคุมภายในของ
หน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าแนว
ทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  1 เดือน  เมษายน  พ.ศ.2564 
                                                                    

                                                                           
                                           (นายบัญชา  ศรีชาหลวง) 

    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน



 

 

 
กรอบโครงสร้างส่วนราชการของ  อบต. พิมาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดบัต้น) 

กองคลัง 
( นักบริหารงานคลัง ระดบัต้น ) 

รองปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดบัต้น) 

 

กองช่าง 
( นักบริหารงานช่าง ระดบัต้น ) 

1. งานบริหารงานทั่วไป 
๒. งานการเจ้าหน้าที ่
๓. งานนโยบายและแผน 
๔. งานควบคุมเทศพาณิชย ์
๕. งานกฎหมายและคดี 
๖. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
๗. งานกิจการสภา 
๘. งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๙.งานกีฬาและนันทนาการ 
๑๐.งานส่งเสริมการท่องเท่ียว 
๑๑.งานส่งเสริมการเกษตร วัฒนธรรม 
12.งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
            
 

1. งานการเงินและบัญช ี
2. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
3. งานแผนที่ภาษีและทะเบยีนทรัพย์สนิ 
4. งานทะเบียนพัสด ุ
 

 

1.งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
2.งานสังคมสงเคราะห์ 
3.งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
4.งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 

 

ปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดบักลาง) 

กองสวัสดิการสังคม 
( นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น ) 

1. งานก่อสร้าง 
2. งานออกแบบ 
3. งานประสานสาธารณูปโภค 
4. ฝ่ายผังเมือง 

 

 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

ฝ่ายการเงิน 
(นักบริหารงานคลัง  ระดบัต้น) 

หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดบัต้น) 



 

 

 
กรอบโครงสร้างของส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 

 

 

 

 

 
 

ระดับ 
อ านวยการท้องถ่ิน                               วิชาการ    ครู ทั่วไป  

ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงานจ้าง 
 
 

รวม 

ต้น กลา
ง 

สูง ว่าง ปฏิบัต ิ
การ 

ช านาญ
การ 

ช านาญ
การ
พิเศษ 

เช่ียวชา
ญ 

ว่าง ครู  
ค.ศ.1 

ว่าง ปฏิบัต ิ
งาน 

ช านาญงาน อาวุโส ว่าง - ภารกิจ ทั่วไป ว่าง - 

จ านวน - - - 2     4 - - - 2 5 2 - 2 - - - 6 - 2 25 

 

 

 

 

 

 

 
 

หัวหน้าส านักปลัด 
 (นักบริหารงานทัว่ไป ระดับต้น) (ว่าง) 

งานบริหารงานทัว่ไป 
-นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น) (ว่าง) 
-นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก. (1) 
-เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน (1) 
-ผช.จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว (ภ)  (1) 
-พนักงานขับรถยนต์ (ภ) (1) 

งานนโยบายและแผน 
    -นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ (1) 
           

งานบริหารงานการเจ้าหน้าท่ี 
-นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (1) 

งานกฎหมายและคด ี
-นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น) (ว่าง) 
-นิติกร ปก./ชก. (ว่าง) 

งานบริหารการศกึษา ศาสนาฯ 
งานกีฬาและนันทนาการ 

   -นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ. (1) 
    - ครู คศ.1 (๕) (ว่าง 2) 
    - ผช.ครู ผู้ดูแลเด็ก (ภ 4) (ว่าง 1 ) 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      - จพง.ป้องกันฯช านาญงาน(1) 
      - พนักงานขับรถกู้ชีพ (ภ) (1) 

งานส่งเสริมการเกษตร 
งานส่งเสริมการเกษตร  งานวิชาการเกษตร 
-นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น) (ว่าง) 
-นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (1) 
-คนตกแต่งสวน (ภ) (1) 

 
 
 
 
 
 
 

งานกิจการสภา 
งานระเบียบข้อบังคับการประชุม 
งานการประชุมสภาฯ 
งานรายงานผลการปฏิบัติตามมติสภาฯ 
-นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น) (ว่าง) 
-นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก. (1) 
-เจ้าพนักงานช านาญงาน (๑) 
 

   
 

งานส่งเสริมการท่องเทีย่ว 
        -นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น) (ว่าง) 
         -นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (1) 
        - ผช.จพง.ส่งเสริมการท่องเทียว (ภ) (๑) 

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
งานจัดท าฐานข้อมูลด้านสาธารณสุขการป้องกันและควบคุมโรค 
-นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น) (ว่าง) 
--นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (1) 
 
 
 
 

หัวหน้าฝา่ยอ านวยการ 
 (นักบริหารงานทัว่ไป ระดับต้น) (ว่าง) 



 

 

กรอบโครงสร้างของกองคลัง 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระดับ 

อ านวยการท้องถ่ิน วิชาการ ทั่วไป  
ลูกจ้าง ประจ า 

พนักงานจ้าง 
 
 

รวม 

ต้น กลาง สูง ว่าง ปฏิบัต ิ
การ 

ช านาญ
การ 

ช านาญการ
พิเศษ 

เช่ียวชาญ ว่าง ปฏิบัต ิ
งาน 

ช านาญ
งาน 

อาวุโส ว่าง - ภารกิจ ทั่วไป ว่าง - 

จ านวน 1 - - 1 - - - - - 1 1 - 1 - 2 - - 7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) (ว่าง) 

 
 

 

งานการเงินและบัญชี 
-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน (1) 
-ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ภ) (1) 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
  - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน (1) 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
-เจ้าพนักงานพัสดุ ปง/ชง (1) (ว่าง) 
-ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ (ภ) (1) 
 

หัวหน้าฝ่ายการเงิน 
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) (1) 

 
 

 



 

 

กรอบโครงสร้างของกองช่าง 
            

            

            

            

            

            

            

           

 

 

 

 

 
 

ระดับ 
อ านวยการท้องถ่ิน วิชาการ ทั่วไป  

ลูกจ้าง ประจ า 
พนักงานจ้าง 

 
 

รวม 

ต้น กลาง สูง ว่าง ปฏิบัต ิ
การ 

ช านาญ
การ 

ช านาญการ
พิเศษ 

เช่ียวชาญ ว่าง ปฏิบัต ิ
งาน 

ช านาญ
งาน 

อาวุโส ว่าง - ภารกิจ ทั่วไป ว่าง - 

จ านวน 1 - - - - - - - - 1 - - 1 - 2 - - 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1) 

 
 

 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
    - ผู้ช่วยช่างโยธา (ภ) (1) 

งานประสานสาธารณูปโภค 
      - ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า (ภ) (1) 
      -  เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน (1) 

งานก่อสร้าง 
- นายช่างโยธา ปง./ชง. (ว่าง) 

 



 

 

กรอบโครงสร้างของกองสวัสดิการสังคม 
            

            

            

            

            

            

            

           

 

 

 

 

 
 

ระดับ 
อ านวยการท้องถ่ิน วิชาการ ทั่วไป  

ลูกจ้าง ประจ า 
พนักงานจ้าง 

 
 

รวม 

ต้น กลาง สูง ว่าง ปฏิบัต ิ
การ 

ช านาญ
การ 

ช านาญการ
พิเศษ 

เช่ียวชาญ ว่าง ปฏิบัต ิ
งาน 

ช านาญ
งาน 

อาวุโส ว่าง - ภารกิจ ทั่วไป ว่าง - 

จ านวน 1 - - -  - - - -1 - - - - - 1 - - 3 

 

ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) (1) 

 
 

 

            งานสังคมสงเคราะห ์
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน (ภ) (1) 
 

งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 
- นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น (1) 
- นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ(ช  (ว่าง) 
--ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพัฒนาชุมชน (ภ) (1) 
 


