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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง 
เรื่อง  โครงสร้างส่วนราชการภายในขององค์การบริหารส่วนต าบล 

-------------------------------------------------- 

  ด้วยคณะกรรมการพนักงานต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีมติเห็นชอบเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล เรื่อง การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ในการประชุม    
ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เพ่ือให้โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลและ
ระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบล เหมาะสมกับภารกิจตามหน้าที่และสอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้าง
ส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

  ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 ประกอบมาตรา  25  วรรคท้าย                         
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนต าบลช้างกลางเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลประเภทสามัญ และได้จัดท าโครงสร้างส่วนราชการ
และระดับต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลในแผนอัตราก าลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566 เป็นไปตามเงื่อนไขขนาด
โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแล้ว รายละเอียดดังนี้  

                   1.  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการ
ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล  และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง  หรือส่วนราชการใดใน
องค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ  รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทาง  และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  
โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  ฝ่าย  ดังนี้ 
  1. ฝ่ายบริหารทั่วไป  ประกอบด้วย 
      1.1  งานบริหารทั่วไป  รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
     1)  การบริหารและควบคุมงานด้านการบริหารทั่วไปและงานเลขานุการ  

  2)  ติดต่อนัดหมาย จัดงาน รับรองและงานพิธีต่างๆ  
  3)  เตรียมเรื่องและเตรียมการส าหรับการประชุม จดบันทึกและเรียบเรียง 
      รายงานการประชุมทาง วิชาการและรายงานอ่ืนๆ  
  4)  การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ  
       เพ่ือประกอบการก าหนดนโยบาย จัดท าแผนหรือโครงการ  
  5)  ติดตามประเมินผล การด าเนินงานตามแผน โครงการต่าง ๆ ติดต่อกับ 
       หน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการ 
       ปฏิบัติตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติตามค าสั่งหัวหน้าส่วนราชการ  
  6)  หรือมีลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม และการบริหารงานหลาย  
        ด้านด้วยกัน เช่น งานธุรการ งานสารบรรณ งานบุคคล งานนิติการ งานประ 
        ชาสัมพันธ์ งานทะเบียน งานนโยบายและแผน งานรักษาความสงบ 

            เรียบร้อย… 
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        เรียบร้อย งานจัดระบบงาน งานการเงินการบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และ 
        แจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา  
        เป็นต้น  
   7)  ปฏิบัติหน้าที่ที่เก่ียวข้องรวมทั้งงานราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของ 
        กอง หรือส่วนราชการใดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ เช่น งาน 
        กิจการสภา และงานเลขานุการผู้บริหารและคณะผู้บริหาร, งานวางระบบ 
        การควบคุมภายใน ฯลฯ 

 
 
 

     1.2  งานการเจ้าหน้าที่ 
1) การวิเคราะห์ การวางแผนทรัพยากรบุคคล  
2) การสรรหา การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ การแต่งตั้ง 
3) การด าเนินการเกี่ยวกับต าแหน่งและอัตราเงินเดือน  
4) การควบคุมและส่งเสริมสมรรถภาพในการปฏิบัติราชการ  
5) การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร  
6) การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
7) จัดท าทะเบียนประวัติการรับราชการ  
8) การด าเนินการเกี่ยวกับการออกจากราชการ  
9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

  
    1.3  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 1) การบริหารจัดการการศึกษา  

2) การพัฒนางานวิชาการและระบบสารสนเทศ  
3) การประกันคุณภาพการศึกษา  
4) การบริหารงานบุคคล การบริหารการเงินและงบประมาณ การประสานงาน  
    การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล  
5) การพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน  
6) การส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณ ีศิลปวัฒนธรรมและ  
    ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

     1.4  งานกฎหมายและคดี   
 1) การพิจารณา วินิจฉัย ปัญหา กฎหมาย ร่าง และพิจารณาตรวจร่างข้อบัญญัติ  
     กฎ ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  
2) จัดท านิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพ่ือด าเนินการทางคดี  
     การสอบสวน  
3)  ตรวจพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนต าบลและการร้องทุกข์ 
     หรืออุทธรณ ์ 
4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 
 

            1.5 งานสวัสดิการ… 
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1.5  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน    
1) งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน  
2) งานด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  การศึกษา และสันทนาการ การอนามัย 
    และสุขาภิบาล  
3) งานการปกครองท้องถิ่นและความเจริญด้านอื่นๆ โดยเป็นผู้ประสานงาน 
    ระหว่างส่วนราชการและองค์การอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือช่วยเหลือประชาชน 
    ในท้องถิ่นทุกด้าน  
4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

                   1.6    งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1) งานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2) งานเกี่ยวกับการศึกษา ส ารวจ หาข้อมูลและสถิติต่างๆ วิเคราะห์วิจัย  
    เพ่ือวางแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และสาธารณภัยอื่นๆ  
3) การให้ค าแนะน า ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข เกี่ยวกับงานป้องกันและ 
   ระงับอัคคีภัย รวมทั้งภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่นๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย  
   การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 
  2)  ฝ่ายนโยบายและแผน ประกอบด้วย 
       2.1  งานนโยบายและแผน 

 1)  การวิเคราะห์นโยบายและแผน และงานวิจัยจราจร  
 2)  การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะ  
      เพ่ือประกอบการก าหนดนโยบาย  
 3)  จัดท าแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและ 
      โครงการต่าง ๆ  
 4)  จัดท าเอกสารรายงานต่าง ๆ ทางด้านการจราจร ซึ่งอาจเป็นนโยบาย แผนงาน  
      และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร การคมนาคมของ 
      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ  
      แล้วแต่กรณี  
 5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

  3)  ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 
      3.1  งานการท่องเที่ยวและกีฬา    

   1) งานทางพัฒนาการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   2) การส ารวจ รวบรวมศึกษา ข้อมูล ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว  
       ธุรกิจการท่องเที่ยว บริการการท่องเที่ยว ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานทางการ 
       ท่องเที่ยว เพ่ือใช้ด าเนินการ พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดข้ึนใหม่  
       และแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่แล้ว  
   3) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟ ูบ ารุงรักษาสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมประเพณี ศิลปกรรม  
       โบราณวัตถ ุปูชนียสถานต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์  

            4) ก าหนด… 
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   4)  ก าหนดมาตรฐาน กฎเกณฑ์ธุรกิจการท่องเที่ยว บริการท่องเที่ยวขององค์กร 
        ปกครองส่วนท้องถิ่นและจัดระเบียบธุรกิจการท่องเที่ยว 
   5)  ตรวจสอบประเมินผล ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาในการปฏิบัติงานพัฒนา การ 
        ท่องเที่ยวให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้  
   6) ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เช่น งานกีฬา และประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

4)  ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข  ประกอบด้วย 
     4.1 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 

1)  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
2)  งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนงาน การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ 
     เกี่ยวกับการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
3)  การวางแผนการให้บริการในด้านต่างๆ เช่น การเฝ้าระวังโรค การส่งเสริม 
     สุขภาพ การควบคุมโรค การรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสุขภาพ การสุขาภิบาล 
     และอน ามัยสิ่งแวดล้อม การควบคุมโรคสัตว์สู่คน การควบคุมสถาน 
     ประกอบการ การระงับเหตุร าคาญ การคุ้มครองผู้บริโภค  
4)  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริม บ ารุงรักษา และ 
     คุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
5)  การจัดการภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน เช่น การ 
     จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การจัดการคุณภาพน้ า คุณภาพอากาศ ฯลฯ  
6)  การฝึกอบรม การสุขศึกษา การประสานงานและสนับสนุนการวางแผนทุก 
     ระดับ การวางแผน นิเทศงาน ติดตามและประเมินผลงาน  
7)  การจัดรูปปรับปรุงองค์การ วางแผนก าลังคน และจัดท างบประมาณในการ 
     ด าเนินงาน และการบริหารทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินงาน การรวบรวมแผน 
     หน่วยงานย่อย และการกระจายแผนงานส าหรับหน่วยปฏิบัติต่าง ๆ  
8)  การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือให้แผนงานบรรลุ 
     วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
9)  จัดให้มีและสนับสนุนการก าหนดนโยบาย  
10) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 

2.  กองคลัง   
 ทางด้านบริหารงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย วางแผน ควบคุม มอบหมายงาน ตรวจสอบ ประเมินผลและรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานทางด้านการบริหารงานคลังหลายด้าน เช่น งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานการจัดเก็บ
รายได้ งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ งานพัสดุ งานธุรการ งานการจัดการ เงินกู้ งานจัด
ระบบงาน งานบริหารงานบุคคล งานตรวจสอบเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเสนอแนะและให้
ค าปรึกษาแนะน า การท าความเห็นและสรุปรายงาน ด าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตที่เป็นอ านาจหน้าที่ของ 

 
 

           หน่วยงาน … 
 
 



 
 

5 
 

หน่วยงานการคลัง เก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  ฝ่าย  ดังนี้  
   1)  ฝ่ายการเงิน ประกอบด้วย 
        1.1  งานการเงิน    
        1) งานการเงิน การงบประมาณ การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ  

    2) การศึกษา วิเคราะห์ ติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงิน  
    3) การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ  
    4) การพัฒนาระบบงานคลัง  
    5) ตรวจสอบความถูกต้องของผู้ลงบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคารและ 
        บัญชีแยกประเภท การตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชีประเภท   
        ต่าง ๆ 
   6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

2)  ฝ่ายบัญชี ประกอบด้วย 
       2.1  งานบัญชี 
           1) งานบัญชี การงบประมาณ การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ  

    2) การศึกษา วิเคราะห์ ติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงิน  
    3) การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ  
    4) การพัฒนาระบบงานคลัง  
    5) ตรวจสอบความถูกต้องของผู้ลงบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคารและ 
        บัญชีแยกประเภท การตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชีประเภท   
        ต่างๆ       
   6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น ควบคุม ตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงิน 
       คงเหลือจากข้อบัญญัติงบประมาณ 

3)  ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ประกอบด้วย 
                         3.1  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้    
     1)  งานการจัดเก็บรายได ้ 

 2)  การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะทางการปรับปรุง การจัดเก็บภาษ ี 
      ต่างๆ วิธีการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้อ่ืนของ 
      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3)  การตรวจรับแบบแสดงรายการค าร้องหรือค าขอของผู้เสียภาษีและ 
     ค่าธรรมเนียม ปรับปรุงแบบแสดงรายการ ค าร้อง ค าขอของ ผู้เสียภาษีให้ 
     เหมาะสม  
4)  รับช าระเงิน เขียนใบเสร็จรับเงินและลงบัญชี จัดท าทะเบียนและรายการต่าง ๆ  
     เก็บรักษาหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืนๆ ออกหมายเรียก 
     และหนังสือเชิญพบ ตรวจสอบและประเมินภาษีการเก็บรักษา และน าส่งเงิน 
     เป็นต้น  
5)  ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

                                        4)  ฝ่าย… 
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       4)  ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
       4.1 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
   1) งานการพัสดุ  

2) งานการศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดของพัสดุ เพ่ือก าหนดมาตรฐานและ 
    คุณภาพการร่างสัญญาซื้อและสัญญาจ้าง  
3) การเสนอความเห็นเกี่ยวกับพัสดุ  
4) การวางระบบเกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติงานด้านการพัสดุ 
5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

   
3.  กองช่าง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานด้านช่างต่างๆ เช่น งานช่างโยธา งาน

ด้านไฟฟ้าและแสงสว่างสาธารณะ งานสวนสาธารณะ งานช่างก่อสร้าง งานช่างส ารวจ งานช่างรังวัด งานช่าง
เขียนแบบ งานช่างเทคนิคงานช่างโลหะ งานช่างเครื่องยนต์ งานช่างเครื่องกล เป็นต้น นอกจากนั้นยังต้อง
วางแผน ออกแบบและควบคุมงานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมและงานก่อสร้างต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง  โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย  ดังนี้  

 1)  ฝ่ายก่อสร้าง  ประกอบด้วย 
       3.1  งานก่อสร้าง   
      1) งานช่างส ารวจ งานช่างรังวัด งานช่างเขียนแบบ และงานช่างก่อสร้าง  

  2) การออกแบบด้านช่างโยธา การค านวณแบบด้านช่างโยธา การควบคุม การ 
      ก่อสร้างด้านช่างโยธา  
  3) การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา  
  4) การให้ค าปรึกษาแนะน า หรือตรวจสอบที่เก่ียวกับงานด้านช่างโยธา  
  5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

       3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร   
  1)   งานการออกแบบและการควบคุมอาคาร  ค านวณด้านวิศวกรรมโยธา  
  2)  การค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย ทดสอบ หาข้อมูลและสถิต ิต่าง ๆ เพ่ือเป็น 
      หลักเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงานวิศวกรรมโยธา  
  3)  การวางโครงการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรมโยธา  
  4)  การให้ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบที่เก่ียวกับงานในสาขาวิศวกรรมโยธา  
       ซ่ึงงานดังกล่าวข้างต้นนี้ต้องมีลักษณะ ขนาด หรืออยู่ในประเภทตามที ่
       ก าหนดไว้ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วย 
       วิชาชีพวิศวกรรม 
   5)   งานช่างเขียนแบบ การเขียนแบบ และคัดลอกแบบแปลนของทางอาคาร  
        เขื่อน สะพาน และสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ เขียนแผนที่ต่างๆ เช่น แผนที่แสดง 
        เส้นทาง แนวทาง หรือภูมิประเทศ เป็นต้น  
   6)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
 

3.3 งานประสาน… 
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3.3 งานประสานสาธารณูปโภค                

     1)  งานการประปา งานการผลิต การติดตั้ง การจ าหน่ายน้ าประปา รวมทัง้การ 
        จัดเตรียมน้ าสะอาดบริการประชาชน และน้ า ส ารองเพ่ือการดับเพลิง  
        และการด าเนินการต่างๆ ในยามที่จ าเป็น  
    2)  การควบคุมงบประมาณรายได้ รายจ่าย พัสดุ และทรัพย์สินต่างๆ การ 
        วางแผน การซ่อมแซม การบ ารุงรักษา การแก้ไขปัญหา และข้อบกพร่อง 
        ต่างๆ ของการประปา  
    3)  งานตรวจ ทดสอบ สร้าง ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง ติดต้ัง และบ ารุงรักษา  
         เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า ค านวณราคาและประมาณ 
         ราคาในการด าเนินงานดังกล่าว จัดเก็บรักษา เบิกจ่าย เครื่องมือ เครื่องใช้  
         และวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 
    4)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง    

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

            ประกาศ  ณ  วันที่   10   กันยายน  พ.ศ.  2563 
 
                                 
 
                              
                          (นายจารึก  รัตนบุร)ี 
                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง 
 
 
 
 
 



แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 

โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                  
 

 โครงสร้างส านักงานปลัด... 
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  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) (1) 

 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) (1) 

 

ส านักงานปลัดอบต. 
 (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1)   

 

กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น) (1) 

 

กองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1) 

 

- ฝ่ายบริหารทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1)  
- ฝ่ายนโยบายและแผน (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1) 
- ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1) 
- ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข  
  (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) (1) 

 

- ฝ่ายการเงิน (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1) 
- ฝ่ายบัญช ี(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1) 
- ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้  
  (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1) 
- ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  
  (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1)  

 

- ฝ่ายก่อสร้าง  
  (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1) (ว่าง) 

 



โครงสร้างส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง 
 

 
 
 
 
 
 
 พนักงานส่วนต าบล                                  พนักงานส่วนต าบล                              พนักงานส่วนต าบล                              พนักงานส่วนต าบล 
- นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) (1)          - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชก.) (1)                   - นักวิชาการประชาสัมพันธ ์(ปก./ชก.) (1) (วา่ง)            - เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง.) (1)   
- นิติกร (ปก.) (1)                                               - เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปง./ชง.) (1) (ว่าง)       พนักงานจ้างตามภารกิจ                                                         
- นักพัฒนาชุมชน (ชก.) (1)                                                                                                                   พนักงานจ้างตามภารกิจ                                         -  พนกังานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ผู้มีทักษะ) (1)            
- นักวิชาการศึกษา (ชก.) (1)                                                                                                      - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (ผู้มีคุณวุฒิ) (1) (ว่าง)   -  พนกังานขับเครื่องจักรกลขนาดหนกั (ผู้มีทกัษะ) (1)  
- เจ้าพนกังานธุรการ (ชง.) (1)                                                                                -  คนงานประจ ารถขยะ (ทักษะ) (1) 
- เจ้าพนกังานธุรการ (ปง.) (1)                                    พนักงานจ้างทั่วไป              

 - เจ้าพนกังานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชง.) (1)                                   -  คนงานประจ ารถขยะ (3)   
พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล  
- ครู (คศ.1) (1), ครู (ครูผู้ช่วย) (1) (วา่ง)                                             
ลูกจ้างประจ า  
- นักการ (บริหารพื้นฐาน) (๑) 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ผู้ช่วยเจ้าพนกังานพัฒนาชุมชน (ผู้มีคุณวุฒิ) (1) 
- พนักงานขับรถยนต ์(ผู้มีทักษะ) (1) 
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีคุณวุฒิ) (1) 
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีคุณวุฒิ) (1) วา่ง 
- ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) (5) 
  พนักงานจ้างทั่วไป 
- คนงาน (3),  ภารโรง (1),- ยาม (1)               

ระดับ 
อ านวยการทอ้งถิ่น วิชาการ ทั่วไป พนักงาน

ครูอบต. 
 

ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง  
รวม ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญ

การ 
ช านาญการ

พิเศษ 
เช่ียวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญ

งาน 
อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน 5 - - 2 4 - - 3 2 - 2 1 13 8 40 
โครงสร้าง... 
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ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1)  
 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดบัต้น) (1)  

 

ฝ่ายนโยบายและแผน 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1) 

 

ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1) 

 

ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม ระดับต้น) (1) 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

         
 โครงสร้างกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง 

 
 
 

                                           
 
 
 
                  พนักงานส่วนต าบล                                              พนักงานส่วนต าบล                                                       พนักงานส่วนต าบล    พนักงานส่วนต าบล 
                     - นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก.) (1)                 - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.) (1) (ว่าง)   - เจ้าพนกังานจัดเก็บรายได้ (ปง.) (1)   - เจ้าพนักงานพัสดุ (ชง.) (1) 
                     - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.) (1) (ว่าง)         ลูกจา้งประจ า                               - เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง.) (1)  
             - เจ้าพนกังานการเงินและบัญช ี(กลุ่มสนับสนุน) (๑)        - เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) (1) (ว่าง) 

       พนักงานจ้างทั่วไป                               พนักงานจ้างทั่วไป           พนักงานจ้างตามภารกิจ        
      - คนงาน (1)              - พนักงานจดมาตรวัดน้ า (2)       - ผู้ช่วยเจ้าพนกังานพัสดุ (คุณวุฒิ) (1)                                                                                                                                            

                                            - คนงาน (2) 
                                    
   
                                     

ระดับ 
อ านวยการทอ้งถิ่น วิชาการ ทั่วไป พนักงาน 

ครู อบต. 
 

ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง  

รวม ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญ
การ 

ช านาญการ
พิเศษ 

เช่ียวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญ
งาน 

อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน 5 - - 1 - - - 5 1 - - 1 1 5 19 
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โครงสร้าง... 

ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
(นักบริหารงานการคลังระดับต้น)(1) 

 

ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1) 

 

ฝ่ายบัญชี 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1) 

 

ฝ่ายการเงิน 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1) 

 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1)  

 



     
 
 
   

          โครงสร้างกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง 
 
 
 

 
 
 

พนักงานส่วนต าบล 
- วิศวกรโยธา (ชก.) (1) 
- เจ้าพนักงานธุรการ (ปง.) (1)  
- นายช่างโยธา (ชง.) (1) 
- นายช่างโยธา (ปง.) (1) 
- นายช่างเขียนแบบ (ปง./ชง.) (1) (ว่าง) 
- เจ้าพนักงานประปา (ชง.) (1) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- นายช่างไฟฟ้า (คุณวุฒิ) (1) 
- พนักงานผลิตน้ าประปา (ทักษะ) (3) 
พนักงานจ้างทั่วไป 
- พนักงานผลิตน้ าประปา  (2) 

 

ระดับ 
อ านวยการทอ้งถิ่น วิชาการ ทั่วไป 

พนักงานครู
อบต. 

 
ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้าง  
รวม ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญ

การ 
ช านาญการ

พิเศษ 
เช่ียวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญ

งาน 
อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน 2 - - - 1 - - 3 2 - - - 4 2 14 
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ผู้อ านวยการกองช่าง 
 (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1) 

 

ฝ่ายก่อสร้าง 
 (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1) (ว่าง) 

 


