
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลวังกระแจะ

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังกระแจะ

รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังกระแจะ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังกระแจะ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังกระแจะ

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังกระแจะ

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังกระแจะ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังกระแจะ



แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี
องค์การบริหารส่วนต าบลวังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

หน่วยตรวจสอบภายใน
(นักวิชาการตรวจสอบภายใน)

กองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น)

กองส่งเสริมการเกษตร
(นักบริหารงานเกษตร

อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น)กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานศึกษา

อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม
(นักบริหารงานสาธารณสุข

อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น)กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง

อ านวยการท้องถิ่น ระดับกลาง)

กองคลัง
(นักบริหารงานการคลงั 

อ านวยการท้องถิ่น ระดับกลาง)

ส านักปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป 

อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น)

• ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานนิติการ
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานประชาสัมพันธ์

• ฝ่ายการเงนิและบัญชี
- งานการเงินและบัญชี

• ฝ่ายพัฒนารายได้
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานพัฒนารายได้

- งานแบบแผนและก่อสร้าง
- งานผังเมอืง
- งานสาธารณูปโภค
- งานควบคมุอาคาร

- งานบริหารงานสาธารณสุข
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานป้องกันและควบคุมโรค
- งานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏกิูล

- งานบริหารการศึกษา
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- งานส่งเสริมการเกษตร
- งานส่งเสริมปศุสตัว์

• ฝ่ายส่งเสริมสวสัดิการสังคม
- งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ



โครงสร้างของส านักปลัด อบต.

หัวหน้าส านักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น)

งานบริหารงานทั่วไป งานวิเคราะห์นโยบาย
และแผน

งานนิติการ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

งานประชาสัมพันธ์
นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. (1)
ภารโรง (1)
นักทรัพยากรบุคคล (ถ) (1)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ถ) (1)
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล (1)
พนักงานขับรถยนต์ (2)
คนงาน (4)

นักวิเคราะห์นโยบายฯ ปก./ชก. (2)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายฯ (1)

นิติกร ปก./ชก. (1)
ผู้ช่วยนิติกร (1) จพง.ป้องกันฯ ปง./ชง. (1)

พนักงานขับรถยนต์ (ถ) (1)
พนักงานขับรถยนต์ (1)
พนักงานวิทยุ (1)
คนงาน (4)
พนักงานดับเพลิง (4)

นักพัฒนาการท่องเท่ียว ปก. (1)
ผู้ช่วย จพง.ประชาสัมพันธ์ (1)
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ (1)
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเท่ียว (1)



โครงสร้างของกองคลัง

ผู้อ านวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง อ านวยการท้องถิ่น ระดับกลาง)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
(นักบริหารงานการคลัง อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น)

งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สิน งานพัฒนารายได้

นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก. (1)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง. (1)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (1)

เจ้าพนักงานพัสดุ ชง. (1)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (1)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง. (2)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (1)
ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป (1)
ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ (2)
พนักงานจัดเก็บค่าขยะ (5)
คนงาน (1)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
(นักบริหารงานการคลัง อ านวยการท้องถ่ิน ระดับต้น)



โครงสร้างของกองช่าง

ผู้อ านวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง อ านวยการท้องถ่ิน ระดับกลาง)

งานผังเมือง งานสาธารณูปโภค งานควบคุมอาคาร

นายช่างโยธา ปง./ชง. (2)
นายช่างโยธา (1)
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา (1)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา (1)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (1)
คนงาน (3)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (1)
พนักงานขับรถยนต์ (1)
คนงาน (7)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ (1)

งานแบบแผนและ
ก่อสร้าง



โครงสร้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข อ านวยการท้องถ่ิน ระดับต้น)

งานส่งเสริมสุขภาพ
งานป้องกันและ

ควบคุมโรค
งานจัดการมูลฝอยและ

สิ่งปฏิกูล

เจ้าพนักงานสุขาภิบาล ปง./ชง. (1)
ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป (1)

ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล (1) 
คนงาน (1)

พนักงานขับรถยนต์ (6)
คนงานประจ ารถขยะ (21)
คนงานประจ ารถดูดสิ่งปฏิกูล (1)
คนงาน (2)

งานบริหารงาน
สาธารณสุข

พยาบาลวิชาชีพ ปก./ชก. (1)
คนงาน (3) 



โครงสร้างของกองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม

ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา อ านวยการท้องถ่ิน ระดับต้น)

งานบริหารการศึกษา
งานส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม

ครู อันดับ คศ.1 (2)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ) (3)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (1)
ผู้ดูแลเด็ก (4)

นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. (1)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (1)
ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป (1)



โครงสร้างของกองส่งเสริมการเกษตร

ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร
(นักบริหารงานเกษตร อ านวยการท้องถ่ิน ระดับต้น)

งานส่งเสริมการเกษตร งานส่งเสริมปศุสัตว์

นักวิชาการเกษตร ปก./ชก. (1)
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร (1)
คนงาน (2)
คนงานเกษตร (1)



โครงสร้างของกองสวัสดิการสังคม

ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น)

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น)

งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพ

นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก. (1)
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปง./ชง. (1)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (1)

ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป (1)



โครงสร้างของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก.


