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โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลวังกระแจะ

 ปลัด  อบต. 
(นักบริหารงาน  อบต.  บริหารท้องถิ่น  ระดับกลาง) 

ส านักปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป อ านวยการท้องถิ่น  ระดับต้น) 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

กองศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานศึกษา  อ านวยการท้องถิ่น  ระดับต้น) 

รองปลัด  อบต. 
(นักบริหารงาน อบต.  บริหารท้องถิ่น  ระดับต้น) 

กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง อ านวยการท้องถิ่น  ระดับกลาง) 

            กองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง อ านวยการท้องถิ่น  ระดับกลาง) 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  (นักบริหารงานสาธารณสุข อ านวยการท้องถิ่น  ระดับต้น) 

กองส่งเสริมการเกษตร 
(นักบริหารงานเกษตร  อ านวยการท้องถิ่น  ระดับต้น) 

กองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  อ านวยการท้องถิ่น  ระดับต้น) 









นักทรัพยากรบุคคล  (1) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  (2) นิติกร  (1) จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ

(ปฏิบัติการ - ช านาญการ) (ปฏิบัติการ - ช านาญการ) (ปฏิบัติการ - ช านาญการ) ลูกจ้างประจ า ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์  (1)

ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานขับรถยนต์  (ถ) (1) ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์  (1)

ภารโรง (1) ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  (1) ผู้ช่วยนิติกร  (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว  (1)

นักทรัพยากรบุคคล (ถ) (1) พนักงานขับรถยนต์  (1)

พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา (ถ) (1) พนักงานวิทยุ  (1)

พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล  (1) คนงานทั่วไป  (4)

พนักงานขับรถยนต์  (2) พนักงานดับเพลิง  (4)

พนักงานจ้างทั่วไป

คนงานทั่วไป  (4)
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โครงสร้างของส านักงานปลัด  อบต.

หัวหน้าส านักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป  อ านวยการท้องถิ่น  ระดับต้น) 

งานบริหารทั่วไป งานนโยบายและแผน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานกฎหมายและคด ี

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
(นักบริหารงานทั่วไป อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น) 

งานประชาสัมพันธ์ 



นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ เจ้าพนักงานพัสดุ ช านาญงาน  (1) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน - ช านาญงาน)   (2)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ลูกจ้างประจ า

(ปฏิบัติงาน - ช านาญงาน)           ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  (1) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  (1)                             

พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างตามภารกิจ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  (1) ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป  (1)

พนักงานจ้างทั่วไป

พนักงานจัดเก็บค่าขยะ  (4)
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       โครงสร้างของกองคลัง

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง  อ านวยการท้องถิ่นระดับกลาง) 

งานการเงิน งานบัญชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ

หัวหน้าฝ่ายการเงิน 
(นักบริหารงานการคลัง  อ านายการท้องถิ่นระดับต้น) 

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
(นักบริหารงานการคลัง  อ านวยการท้องถิ่นระดับต้น) 



          โครงสร้างของกองชา่ง

นายช่างโยธา  (2) พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างตามภารกิจ

(ปฏิบัติงาน - ช านาญงาน) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (1) ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ (1)

ลูกจ้างประจ า พนักงานขับรถยนต์  (1)

นายช่างโยธา (1) พนักงานจ้างทั่วไป

พนักงานจ้างตามภารกิจ คนงานทั่วไป (7)

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา (1)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา (1)    
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (๑)   
พนักงานจ้างทั่วไป

คนงานทั่วไป (3)
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ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง  อ านวยการท้องถิ่น  ระดับกลาง) 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานผังเมือง งานประสานสาธารณูปโภค งานก่อสร้าง 



                                                          โครงสร้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เจ้าพนักงานสุขาภิบาล (1) พยาบาลวิชาชีพ  (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างตามภารกิจ

ปฏิบัติงาน - ช านาญงาน (ปฏิบัติการ - ช านาญการ) ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล  (1) พนักงานขับรถยนต์  (6)

พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป  (1) คนงานทั่วไป  (3) คนงานทั่วไป  (1) คนงานประจ ารถขยะ  (21)

คนงานประจ าดูดส่ิงปฏิกูล  (1)

คนงานทั่วไป  (2)
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ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุข อ านวยการท้องถิ่น  ระดับต้น) 

งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสขุ งานควบคุมโรค 



โครงสร้างของกองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

นักวิชาการศึกษา  (1) ครู  (2)

(ปฏิบัติการ - ช านาญการ) อันดับ คศ.1

พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างตามภารกิจ

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  (2) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  (คุณวุฒิ)  (3)

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป  (1) ผู้ดูแลเด็ก  (ทักษะ)  (1)

พนักงานจ้างทั่วไป

ผู้ดูแลเด็ก  (ทั่วไป)  (4)
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ผู้อ านวยการกองศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานศึกษา  อ านวยการท้องถิ่น  ระดับต้น) 

งานบริหารการศึกษา งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 



โครงสร้างของกองส่งเสริมการเกษตร

นักวิชาการเกษตร  (1)

(ปฏิบัติการ - ช านาญการ)

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร (๑)

พนักงานจ้างทั่วไป

คนงานทั่วไป  (2)

คนงานเกษตร  (1)
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ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร 
(นักบริหารงานเกษตร  อ านวยการท้องถิ่น  ระดับต้น) 

งานส่งเสริมการเกษตร งานส่งเสริมปศุสัตว์ 



    โครงสร้างกองสวัสดกิารสังคม

นักพัฒนาชุมชน  ช านาญการ  (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  ช านาญงาน  (1)  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป  (1)

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (1)
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ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  บริหารงานท้องถิ่น  ระดับต้น) 

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห ์ งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  อ านวยการท้องถิ่น  ระดับต้น) 


