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ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง) (๑)  

 

ส านักปลัด อบจ. (119 อัตรา) 
หัวหน้าส านักปลัด อบจ. 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)  (๑) 
 

กองกิจการสภา อบจ. (16 อัตรา) 
ผู้อ านวยการกองกิจการสภา อบจ. 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) (๑) 
 

กองแผนและงบประมาณ  (23 อัตรา) 
ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)  (๑) 

 

กองคลัง  (32 อัตรา) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)  (๑) 
 

กองช่าง  (66 อัตรา) 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบรหิารงานช่าง ระดับกลาง) (๑) 
 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) (๑)  

 

-นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปก./ชก.     (2)     
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ       (1)    
 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน  (3 อัตรา)    

ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป (66 อัตรา) 
-หัวหนา้ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป   
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)      (1) 
-นักจัดการงานทั่วไป  ปก./ชก.       (4) 
-นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปก./ชก.   (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายการประชุม  (5 อัตรา) 
-หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น)      (๑) 
-นักจัดการงานท่ัวไป  ปก./ชก.      (2) 
-เจ้าพนักงานธุรการ  ปง./ชง.        (1) 
 

ฝ่ายนโยบายและแผน  (9 อัตรา) 
-หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
(นักบริหารงานท่ัวไป  ระดับต้น)       (๑) 
-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก.    (2) 
-เจ้าพนักงานธุรการ  ปง./ชง.          (1) 
 

ฝ่ายการเงิน  (9 อัตรา) 
-หัวหน้าฝ่ายการเงิน  
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)   (๑) 
-นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก.  (๑) 
-เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ีปง./ชง. (2) 
 

ฝ่ายส ารวจและออกแบบ (13 อัตรา) 
-หัวหน้าฝ่ายส ารวจและออกแบบ 
(นักบริหารงานช่าง ระดับตน้)      (๑) 
-วิศวกรโยธา  ปก./ชก.            (๑) 
-สถาปนกิ  ปก./ชก.       (๑) 
-นายช่างโยธา  ปง./ชง.                       (3) 
-นายช่างเขียนแบบ  ปง./ชง.       (1) 
 

 
10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
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ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 
-นักประชาสัมพันธ ์ปก./ชก.            (1) 
-เจ้าพนักงานธุรการ  ปง./ชง.    (1)        
พนกังานจ้างตามภารกิจ 
-ผู้ช่วยนกัจัดการงานทั่วไป          (4)        
-ผูช้่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์    (1)        
-ผู้ช่วยเจา้หน้าทีธุ่รการ                  (1)        
-พนักงานขับรถยนต ์                  (8)        
พนกังานจ้างทั่วไป 
-คนงานทั่วไป     (26)      
-แม่บ้าน      (2)               
-ภารโรง      (4)        
-ยาม      (12)      
 
ฝ่ายบรหิารงานบุคคล  (15 อัตรา) 
-หัวหนา้ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)    (๑)             
-นักทรัพยากรบุคคล  ปก./ชก.    (4)             
-เจ้าพนักงานธุรการ  ปง./ชง.    (๑)             
พนกังานจ้างตามภารกิจ 
-ผู้ช่วยนกัทรัพยากรบุคคล    (8)       
-ผู้ช่วยเจา้พนักงานธุรการ    (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายการประชุม 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป          (1)           
 
ฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารสว่น
จังหวัด  (5 อัตรา) 
-หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)    (๑)    
-นักจัดการงานท่ัวไป  ปก./ชก.     (1)    
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บรหิารงานท่ัวไป   (2) 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ        (1) 
 
 
 

ฝ่ายนโยบายและแผน   
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน    (2) 
-ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน   (1) 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ              (1) 
-ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล          (1) 
ฝ่ายงบประมาณ   (7 อัตรา) 
-หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น)        (๑) 
-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก.  (2) 
-เจ้าพนักงานธุรการ  ปง./ชง.          (1) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   (1) 
-ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ              (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายการเงิน   
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี   (1)           
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    (3)      
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     (1)     
 
ฝ่ายบัญชี   (11 อัตรา) 
-หัวหน้าฝ่ายบัญชี 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)     (๑) 
-นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก.    (๑) 
-เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ีปง./ชง.   (2) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  (6) 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ       (1) 
 

ฝ่ายส ารวจและออกแบบ 
-นายช่างไฟฟ้า ปง./ชง.                 (1) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-ผู้ช่วยนายช่างโยธา          (1) 
-ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่ธรุการ              (1) 
พนักงานจ้างทั่วไป 
-คนงานทั่วไป               (3) 
ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบ ารุง (13 อัตรา) 
-หัวหน้าฝ่ายกอ่สร้างและซ่อมบ ารุง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับตน้)         (๑) 
-วิศวกรโยธา  ปก./ชก.                          (๑) 
-นายช่างโยธา  ปง./ชง.                          (2) 
-นายช่างโยธา  อาวุโส                          (1) 
-นายช่างเขียนแบบ ปง./ชง.        (1) 
-นายช่างไฟฟ้า ปง./ชง.                (1) 
-เจ้าพนกังานธุรการ  ปง./ชง.        (1) 
พนกังานจ้างตามภารกิจ 
-ผู้ช่วยนายช่างโยธา                   (1) 
พนักงานจ้างทั่วไป 
-คนงานทั่วไป              (4) 
ฝ่ายเครื่องจักรกล  (23 อัตรา) 
-หัวหน้าฝ่ายเครือ่งจกัรกล 
(นักบริหารงานช่าง  ระดับตน้)        (๑) 
-นายช่างเครือ่งกล  ปง./ชง.            (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ผู้ช่วยนายชา่งเครื่องกล         (5) 
(พนักงานจ้างตามภารกจิ) 
-พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนกั      (2) 
(พนักงานจ้างตามภารกจิ)    
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ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ (22 อัตรา) 
-หัวหน้าฝ่ายนิตกิารและการพาณชิย์ 
(นักบริหารงานทัว่ไป ระดับตน้)           (๑)                
-นิติกร  ปก./ชก.                   (3)                
-นักจัดการงานทั่วไป  ปก./ชก.            (2)                        
-เจ้าพนกังานธุรการ  ปง./ชง.              (1)                 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-ผู้ช่วยนิตกิร                    (4)                         
พนักงานจ้างทั่วไป 
-คนงานทั่วไป     (11)      
ฝ่ายพัฒนาสังคม  (15 อัตรา) 
-หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม 
(นักบริหารงานทัว่ไป ระดับตน้)     (๑)         
-นักพฒันาชมุชน  ปก./ชก.         (2) 
-นักจัดการงานทั่วไป  ปก./ชก.     (๑)         
-เจ้าพนกังานธุรการ ปง./ชง.     (2)         
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป          (1)        
-ผู้ช่วยนักพฒันาชมุชน            (6)         
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธรุการ                    (1)         
 
 

ฝ่ายส่งเสริมการมสี่วนร่วมของ
ประชาชน  (5 อัตรา) 
-หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น)    (๑) 
-นักจัดการงานท่ัวไป ปก./ชก.     (๑) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป          (1)     
-ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บรหิารงานท่ัวไป  (1)     
-พนักงานขับรถยนต์      (1)    
 
 

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล     
แผนงาน/โครงการ   (6 อัตรา) 
-หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามฯ 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น)         (๑) 
-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก. (๑) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน    (2) 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ               (1) 
-พนักงานขับรถยนต์                     (1) 
 
 
 

ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้  (8 อัตรา) 
-หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)     (๑) 
-นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก.    (๑) 
-นักวิชาการคลัง ปก./ชก.              (๑) 
-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง.  (๑) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ       (2) 
-พนักงานขับรถยนต์                    (1) 
พนกังานจ้างทั่วไป 
-คนงานทั่วไป              (1)      
งานธุรการ (3 อัตรา) 
-นักจัดการงานท่ัวไป ปก./ชก.        (๑) 
-เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.           (๑) 
พนกังานจ้างทั่วไป 
-คนงานทั่วไป              (1)      
 

ฝ่ายเครื่องจักรกล 
-นายช่างเครือ่งกล  ปง./ชง.             
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-ผู้ช่วยนายช่างโยธา                   (5)       
-พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนกั         (2)            
-พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง        (5)       
-พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา          (2)  
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธรุการ                       (1) 
พนักงานจ้างทั่วไป 
-คนงานทั่วไป         (5) 
ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม (12 อัตรา) 
-หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดลอ้ม 
(นักบริหารงานช่าง  ระดับตน้)        (๑) 
-นักวิชาการสิ่งแวดลอ้ม  ปก./ชก.             (1) 
-นายช่างโยธา  อาวุโส            (๑) 
-นักป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย ปก./ชก.  (1) 
-เจ้าพนกังานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั    
ปง./ชง.                        (3) 
พนักงานจ้างทั่วไป 
-คนงานทั่วไป         (5) 
งานธุรการ (4 อัตรา) 
-นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก.               (๑) 
-เจ้าพนกังานธุรการ  ปง./ชง.           (๑) 
พนักงานจ้างทั่วไป 
-คนงานทั่วไป              (2)      
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ระดับ 
บริหารท้องถิ่น อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ/ท่ัวไป 

รวม 
ต้น กลาง สูง ต้น กลาง สูง ปก. ชก. ชก.พิเศษ ชช. ปง. ชง. อาวุโส ภารกจิ ทั่วไป 

จ านวน - 1 1 21 7 - 25 20 - - 28 11 2 108 78 302 

กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  (20 อัตรา) 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง)  (๑ อัตรา) 

 

ฝ่ายบริหารการศกึษา    (10 อัตรา)        ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม และการกฬีา  (9 อัตรา) 
-หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา   -หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)   (๑)  (นักบริหารงานการศึกษา  ระดับต้น)    (๑) 
-นักวิชาการศึกษา  ปก./ชก.          (๑)  -นักวิชาการศึกษา  ปก./ชก.   (๑) 
-เจ้าพนักงานธุรการ  ปง./ชง.        (1)  -เจ้าพนักงานธุรการ  ปง./ชง.   (1) 
  
พนกังานจ้างตามภารกิจ    พนกังานจ้างตามภารกิจ 
-ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา        (1)  -ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา   (1)  
-ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ        (1)  -ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   (3) 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ        (2)  -พนักงานขับรถยนต์                (1) 
-ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล        (1)  พนกังานจ้างทั่วไป 
-พนักงานขับรถยนต์         (1)  -คนงานท่ัวไป    (1) 
พนกังานจ้างทั่วไป     
-คนงานทั่วไป          (1) 
 
 
 
 
 
     (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
 
 
 
    
 
 

กองพัสดุและทรัพย์สิน  (21 อัตรา) 
ผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 

(นักบริหารงานการคลัง  ระดับกลาง)  (1 อัตรา) 
 

ฝ่ายจดัหาพัสดุ   (11  อัตรา)         ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรพัย์สนิ  (9  อัตรา) 
-หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ   -หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน 
(นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น)   (1)    (นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น)   (1)   
-นักวิชาการพัสดุ  ปก./ชก.         (1)  -นักวิชาการพัสดุ  ปก./ชก.         (1) 
-เจ้าพนักงานพัสดุ  ปง./ชง.        (3)  -เจ้าพนักงานพัสดุ  ปง./ชง.        (2) 
   -เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.           (1) 
-เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง       (1)   
  พนกังานจ้างตามภารกิจ 
พนกังานจ้างตามภารกิจ   -ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ              (2) 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ      (1)  -ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ       (2) 
-ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพัสดุ         (1)   
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ         (2)   
-พนักงานขับรถยนต์                   (1)      


