
 

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ป ี
องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง มีการแบ่งกรอบโครงสร้างส่วนราชการดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

กองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

1. งานบริหารงานทั่วไป 
- นักทรัพยากรบุคคล ชก.(๑) 
- นักพัฒนาชุมชน ชก.(1 ) 
- เจ้าพนักงานธุรการ ชง.(๑) 
- ผช.เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน (๑) 
- นักการ (๑) 

2. งานนโยบายและแผน 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก.(๑) 

3. งานกฎหมายและคด ี
4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- นักจัดการงานทัว่ไป ปก./ชก.(  ) 
5. งานกิจการสภา 

- ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ (๑) 
- งานกิจการสภา 
- ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ (๑) 

 

1. งานการเงิน 
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชง.(๑) 

2. งานบัญชี 
- นักวิชาการเงินและบัญชี ชก.(๑) 

3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
- เจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได้ ปง./ชง. (  ) 
- ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ (๑) 

4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- นักวิชาการพัสดุ ชก.(๑) 
- ผช.เจ้าหน้าที่พัสดุ (๑) 

1. งานก่อสร้าง 
- นายช่างโยธา ชง.(๑) 

2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- นายช่างโยธา ปง./ชง.(  ) 
- นายช่างเขียนแบบ ปง./ชง. (  ) 
- ผช.นายช่างโยธา (๑) 

3. งานประสานสาธารณูปโภค 
- ผช.นายช่างไฟฟ้า (  ) 
- คนงานทั่วไป (๑) 

4. งานผังเมือง 
5. งานธุรการ 

- ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ (๑) 



 

กรอบโครงสร้างส่วนราชการ ส านักปลัด อบต. 
กรอบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานปลัด อบต. มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบออกเป็นงานต่างๆ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

งานบริหารทั่วไป 

๑. งานบริหารทั่วไป 
๒. งานสารบรรณ 

- เจ้าพนักงานธุรการ ชง. (1) 
๓. งานบริหารงานบุคคล 

- นักทรัพยากรบุคคล ชก. (1) 
๔. งานเลือกตั้งและทะเบียน

ข้อมูล 
๕. งานตรวจสอบภายใน 
๖. งานสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
๗. งานการศึกษา ศาสนา 

วัฒนธรรมและสวัสดิการ 
- นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก.(1 ) 
- ผช.เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน(1) 

งานนโยบายและแผน 

1. งานนโยบายและแผน 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ปก. (1) 

2. งานวิชาการ 
3. งานข้อมูลและ

ประชาสัมพันธ ์
4. งานงบประมาณ 

 

งานกฎหมายและคดี 

1. งานกฎหมายและคด ี
2. งานร้องเรียนร้องทุกข์และ

อุทธรณ ์
3. งานข้อบัญญัติและระเบียบ 

 
 

งานป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 

1. งานอ านวยการ 
- นักจัดการงานทัว่ไป  

ปก./ชก. (  ) 
2. งานป้องกัน 
3. งานฟ้ืนฟู 

 

งานกิจการสภา 

1. งานระเบียบข้อบังคับการ
ประชุม 
- ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ (1) 

2. งานการประชุม 
3. งานอ านวยการและการ

ประสานงาน 
 



 

กรอบโครงสร้างส่วนราชการ กองคลัง 
กรอบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในกองคลัง มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบออกเป็นงานต่างๆ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

งานการเงิน 

1. งานการเงิน 
- เจ้าพนกังานการเงินและบัญชี ชง. (1) 

2. งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
3. งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
4. งานเก็บรักษาเงิน 

 

งานบัญชี 

1. งานการบัญช ี
- นกัวิชาการเงินและบัญชี ปก. (1) 
- ผช.เจ้าพนกังานการเงินและบัญช ี( ) 

2. งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน 
3. งานงบการเงินและงบทดลอง 
4. งานแสดงฐานะทางการเงิน 

 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

1. งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและ
ค่าเช่า 
- เจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได้ ปง./ชง. ( ) 
- ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ (1) 

2. งานพัฒนารายได้ 
3. งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรบั 
4. งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัด

รายได้ 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

1. งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่
ภาษี 

2. งานพัสดุ 
- นักวิชาการพัสดุ ชก. (1) 
- ผช.เจ้าหน้าที่พัสดุ (1) 

3. งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ ์
 



 

กรอบโครงสร้างส่วนราชการ กองช่าง 
กรอบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในกองช่าง มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบออกเป็นงานต่างๆ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

งานก่อสร้าง 

1. งานก่อสร้างและบรูณะ
ถนน 

- นายช่างโยธา ชง. (1) 
2. งานก่อสร้างสะพาน  

เขื่อนทดน้ า 
3. งานข้อมูลก่อสร้าง 

 

งานออกแบบ 
และควบคุมอาการ 

1. งานประเมินราคา 
- นายช่างโยธา ปง./ชง. (  ) 
- ผช. นายช่างโยธา (1) 

2. งานควบคุมการก่อสร้าง
อาคาร 

3. งานออกแบบและบริการ
ข้อมูล 

 

งานประสานสาธารณูปโภค 

1. งานประสานกิจการประปา 
- คนงานทั่วไป (1) 

2. งานไฟฟ้าสาธารณะ 
- นายช่างไฟฟ้า (  ) 

3. งานระบายน้ า 
 

งานผังเมือง 

1. งานส ารวจและแผนที่ 
2. งานวางผังพัฒนาเมือง 
3. งานควบคุมทางผังเมือง 

 

งานธุรการ 

1. งานสารบรรณ 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (1) 


