
  
 

 

1. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรืออบต.สามัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาศาสนาฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

พนักงานส่วนตำบล 
- นักบริหารงานทั่ว่ไป(อำนวยการต้น) (1) 
เลขที่ตำแหน่ง 76-3-01-2101-001 
น.ส.เพชรลดา อัมพร 
- นักทรัพยากรบุคคล ชก (1) 
เลขที่ตำแหน่ง 76-3-01-3102-001 
นางผกาทิพย์ แสนสิ่ง 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก(1) 
เลขที่ตำแหน่ง 76-3-01-3103-001 
นางสาวนุชิดา  พิมพ์หล่อ 
นิติกร ปก (1) 
เลขที่ตำแหน่ง 76-3-01-3105-001 
นายกฤษขจรเลียงหิรัญถาวร 
 
 
 
 

พนักงานส่วนตำบล 
- นักบริหารงานคลัง (อำนวยการต้น) (1) 
เลขที่ตำแหน่ง 76-3-04-2101-001 
นางสาวกรวรรณนิธิศธานี 
-หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญช ี
 (นักบริหารงานคลัง (อำนวยการต้น) (1) 
เลขที่ตำแหน่ง 76-3-04-2101-002 
นางนิยตา อะกะพงษ์ 
-นักวิชาการเงินและบัญชีชก.(1)  
เลขที่ตำแหน่ง 76-3-04-3201-001 
-เจ้าพนักงานพัสดุ ชง (2) 
เลขที่ตำแหน่ง 76-3-04-4203-001 
นางสาวทรัพยาบปุผาสังข ์
เลขที่ตำแหน่ง 76-3-04-4203-002 
นางสาวจุฑามาศ ศรีมันตะ 
 

พนักงานส่วนตำบล 
- นักบริหารงานช่าง(อำนวยการต้น)(1) 
เลขที่ตำแหน่ง 76-3-05-2103-001 
นายพากเพียร  ศิริพงษ์ 
- นายช่างโยธา ชง (1) 
เลขที่ตำแหน่ง 76-3-05-4701-001 
นายเดช  หอมหวล 
- นายช่างสำรวจ 
เลขที่ตำแหน่ง 76-3-05-4703-001 
นายอุดร  เจริญ 
 
 

พนักงานส่วนตำบล 
- นักบริหารงานการศึกษา(อำนวยการต้น) (1) 
เลขที่ตำแหน่ง 76-3-08-5107-001 
นางสาวพวงเพชร จอมหงษ์ 
- นักวิชาการศึกษา ชก (1) 
เลขที่ตำแหน่ง 76-3-08-3803-001 
นางวนิดา บุญหาญ 

พนักงานครู 
- ครู  (3) 
เลขที่ตำแหน่ง 76-3-08-6601120 
นางสาวนุจรินทร์ สายแวว 
เลขที่ตำแหน่ง 76-3-08-6601121 
นางสาวจันทนา จิตรสิงห์ 
เลขที่ตำแหน่ง 76-3-08-6601122 
นางฉกาพร  อุ่นสาร์ 
 

พนักงานส่วนตำบล 
- นักบริหารงานสวัสดิการ(อำนวยการต้น) (1) 
เลขที่ตำแหน่ง 76-3-11-2105-001 

นางสาวบุษกร อยู่ชา 
-นักพัฒนาชุมชน(1) 
เลขที่ตำแหน่ง 76-3-11-3801-001 
นางสาวกฤษณา  ช่วยสขุ 

- จพง.ป้องกันฯ ชง (1) - จพง.การเงินและบัญชี ปง (1) พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ(บริหารงานท้องถ่ิน ระดับกลาง) 
เลขท่ีตำแหน่ง 76-3-00-1101-001จ่าสิบเอกสุชาติ วรรณภูชา 

รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 
เลขท่ีตำแหน่ง 76-3-00-1101-002นางอรทัย บุปผาสังข์ 



  
 

 

เลขที่ตำแหน่ง 76-3-01-4805-001 
นายรัฐภูมิ โพธิ์งาม 
- เจ้าพนักงานธุรการ ชง (1) 
เลขที่ตำแหน่ง 76-3-01-4101-001 
นางอัมรา ฐานบำรุง 

พนักงานจ้าง 
- ผู้ช่วยนักวิชการสาธารณสุข (1) 
นางสาวสุพรรณวดี เหล่าปทุมรัตน์ 
- ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร (1) 
นายอธิวัฒน์ ฝักแต้ 
-ผู้ช่วยพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
นายศุภชัย  สิรินนท์ 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
นางเบญวรรณ  สิงห์ประเสริฐ 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
นางสาวจุฑาทิพย์ โฉมศักด์ิ 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ   
นายชัยลอง ผิวทอง 
-นักการนายวิเชียร อ่อนดี 
-พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ 
นายศราวุธ เหลือสุวรรณ,นายสัญจร เศียรทอง 
- คนงานทั่วไป     นายอัมพร  ศิริคุณ 
-พนักงานขับรถยนต์นายจักรี เดชรักษา 
-ยาม   นายอนุชา  คำ 
-พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 
นายจิระพงษ์  กานนท์ 
-พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 
นายศักดา  จารุกขมูล 

เลขที่ตำแหน่ง 76-3-04-4201-001 
นางสาวชมนิภา  ผลจันทร์ 
- จพง.จัดเก็บรายได้ ชง (1) 
เลขที่ตำแหน่ง 76-3-04-3203-001 
นายฤทธิไกร  เดชะคำภู 

ลูกจ้างประจำ 
- จพง.การเงินและบัญชี (1) 
นางกัญญารัตน์ สายแวว 

พนักงานจ้าง 
- ผู้ช่วย จพง.จัดเก็บรายได้ (1) 
นางสาววรัญญา  สากุลา 
-  ผู้ช่วย จพง.ธุรการ (1) 
นางสาวปุณิกา  วะสุรีย ์
 

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
นางนิตยา  บุตรน้อย 

 -ผู้ช่วยนายช่างไฟฟา้ 
นายโสภณ  กำทอง 
-คนงานทั่วไป 
นายธีระวัฒน์  สายนรา 

 

- ผู้ช่วย นักวิชาการศึกษา (1) 
นางสาวปิยะนุช  ทับทิมอ่อน 
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)(1) 
นางสาวพิทยา เศยีรทอง 
ผู้ช่วยครูผูดูแลเด็ก(ทั่วไป) (1) 
นางสาวมนัสนันท์ เจริญภักด์ิ 
 

- ผู้ช่วย จพง.ธุรการ (1) 
นายรัฐพงษ์  จันทร์พวง 
- ผู้ช่วย จพง.พัฒนาชุมชน (1) 
นางสาวชลดา  อบอุ่น 
- คนงานทั่วไป (1) 
 นายกิตติศักด์ิ  เจริญภักด์ิ 
 

 



  
 

 

กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง

อำนวยการทอ้งถ่ินระดับต้น)(1) 
 
1.ฝ่ายการเงินและบัญชี 
1.1 งานการเงินและบัญชี 
   1.1 งานเร่งรัดและจัดเก็บ 
         รายได้ 
2.งานพัสดุและทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 
(นักบริหารงานช่างอำนวยการ

ท้องถ่ินระดับต้น)(1) 
 

1.งานควบคุมอาคาร 
2.งานสำรวจและออกแบบ 
3.งานผังเมือง 
4.งานสาธารณูปโภค 
 

สำนักงานปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไปอำนวยการ

ท้องถ่ินระดับต้น)(1) 
1.งานบริหารงานทั่วไป 
2.งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
3.งานนิติการ 
4.งานการเจ้าหน้าท่ี 
4.งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
6.งานส่งเสริมการเกษตร 
7.งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

กองการศึกษาฯ 
(นักบริหารงานการศึกษา

อำนวยการทอ้งถ่ินระดับต้น)(1) 
 

1.งานบริหารการศึกษา 
2.งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
3.งานกีฬาและนันทนาการ 
 
  

กองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
อำนวยการทอ้งถ่ินระดับต้น)(1) 

1.งานพัฒนาชุมชน 
2.งานสังคมสงเคราะห ์
3.งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
4.งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)(1) 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น)(1) 

 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน(ว่าง) 

10.แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง  3ปี (พ.ศ.2564-2566) ประเภท อบต.สามัญ 

 

 



  
 

 

โครงสร้างของสำนักงานปลัด  อบต.ประเภทสามัญองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ  

 

 

 

 

 

- เจ้าพนักงานธุรการ ชง (1)  -นักการ (1)           - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก (1)                                - นิติกร ปก (1)                                                    
- ผช.จพง.ธุรการ (1)   - ยาม  ( 1 ) 
- ผช.จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว (1)- พนักงานขับรถยนต์ (1) 
- ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์ (1) 
- คนงานทั่วไป (1)  
     

 

- นักทรัพยากรบุคคล ชก (1)                    - เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชง (1)-  ผช.นักวิชาการเกษตร (1)          - ผช.นักวิชาการสาธารณสุข(1) 

- ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั (1)   คนงานทั่วไป(พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ (2)  
   -คนงานทั่วไป (พนักงานขบัรถบรรทุกน้ำเอนปประสงค์)(1 )                               คนงานทั่วไป(พนักงานขับรถบรรทุกขยะ) (1) 
   

ระดับ 
อำนวยการท้องถ่ิน วิชาการ ทั่วไป 

ลูกจ้างประจำ 

พนักงานจ้าง 

รวม  
ภารกิจ 

 
ทั่วไป ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส 

   จำนวน 1 - - 1 2 - - - 2 - - 6 8 20 

(งาน)  บริหารทัว่ไป 

.........................................  (1) 

หัวหน้าสำนักปลัด อบต. 

นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น  (1) 

(งาน )  นิติการ 

................................................ (3) 

(งาน)  ยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

............................................(2) 

(งาน)  การเจ้าหน้าที่
.........................................  (5) 

(งาน)  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

.........................................  (6) 

(งาน)  ส่งเสริมการเกษตร 

.........................................  (7) 

(งาน)  สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

.........................................  (8) 



  
 

 

โครงสร้างของกองคลัง อบต.ประเภทสามัญ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ   

 

 

 

 

 

                            - จพง.พัสดุ ชง.(2) 

 -ผช.จพง.ธุรการ(1) 

 
 
 
- นวช.การเงินฯ ชก.(1)- จพง.การเงินฯ ปง.(1)-  จพง.จัดเก็บรายได้ ชง. (1)                    
 - จพง.การเงินฯ (ลูกจ้างประจำ) (1)  -  ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ (1)   
 

    

ระดับ 
อำนวยการท้องถ่ิน วิชาการ ทั่วไป 

ลูกจ้างประจำ 

พนักงานจ้าง 

รวม  
ภารกิจ 

 
ทั่วไป ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส 

   จำนวน 2 - - - - - - 1 3 - 1 2 - 9 

ผู้อำนวยการกองคลัง 

อำนวยการท้องถ่ิน ระดับต้น (1) 

(งาน) พัสดุและทรัพย์สิน 

............................ (3) 

(งาน) การเงินและบัญชี 

......................(1.1) 

ฝ่ายการเงินและบัญชี 
 นักบริหารงานการคลงั  

 (ระดับต้น) (1) 

(งาน) เร่งรัดและจัดเก็บรายได้   

...................(1.2) 



  
 

 

  
โครงสร้างของกองช่าง อบต.ประเภทสามัญองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ   

 
 

 

 

 

 

 

 

- นายช่างโยธา ชง. (1)              

- นายช่างสำรวจ ชง.(1)            - ผช.นายช่างไฟฟ้า (1) 
 - ผช.จพง.ธุรการ  (1)               - คนงานทั่วไป (1) 
         

 

ระดับ 
อำนวยการท้องถ่ิน วิชาการ ทั่วไป 

ลูกจ้างประจำ 

พนักงานจ้าง 

รวม  
ภารกิจ 

 
ทั่วไป ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส 

   จำนวน 1 - - - - - - - 2 - - 2 1 6 

(งาน)  ควบคุมอาคาร  

.........................................  (1) 

 

ผู้อำนวยการกองช่าง   

อำนวยการท้องถ่ิน ระดับต้น(1) 

(งาน ) ผังเมือง 

................................................(3)  

(งาน) สำรวจและออกแบบ 

.........................................  (2) 

(งาน ) สาธารณูปโภค 

................................................ (4) 



  
 

 

โครงสร้างของกองการศึกษาอบต.ประเภทสามัญ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ   

 

 

 

 

 

 

 

 -ผช.นักวิชาการศึกษา(1)  -นักวิชาการศึกษา ชก. (1)      - ผช.นักสันทนาการ (1) 
     - ครู คศ.2 (1)         

     - ครู คศ.1 (2)  

    - ครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก  (1) 
- ครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก (1) 
        

 

ระดับ 
อำนวยการท้องถ่ิน วิชาการ ทั่วไป 

ลูกจ้างประจำ 

พนักงานจ้าง 

รวม  
ภารกิจ 

 
ทักษะ ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส 

   จำนวน 1 - - 2 2 - - - - - - 4 1 9 

(งาน)  บริหารการศึกษา 

.........................................  (1) 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา  

อำนวยการท้องถ่ิน ระดับต้น(1) 

(งาน) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ 

            วัฒนธรรม 

........................  (2) 

(งาน ) กีฬาและนันทนาการ 

................................................ (4) 



  
 

 

 

โครงสร้างของหน่วยตรวจสอบภายในอบต.ประเภทสามัญ  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ  

 
 

 

 

 

 

  

            

 

 

 

ระดับ 
อำนวยการท้องถ่ิน วิชาการ ทั่วไป 

ลูกจ้างประจำ 

พนักงานจ้าง 

รวม  
ภารกิจ 

 
ทักษะ ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส 

   จำนวน - - - - - - - - - - - - - - 

 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก/ชก. 

 (ว่าง) 



  
 

 

 

โครงสร้างของกองสวัสดิการสังคม ประเภท อบต.สามัญ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ   

 

 

 

 

 

 

 

- นักพัฒนาชุมชน ชก. (1)  -ผช.จพง.พัฒนาชุมชน (1)       -ผช.จพง.ธุรการ(1)  - คนงานทั่วไป (1) 

   

    

ระดับ 
อำนวยการท้องถ่ิน วิชาการ ทั่วไป 

ลูกจ้างประจำ 

พนักงานจ้าง 

รวม  
ภารกิจ 

 
ทั่วไป ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส 

   จำนวน 1 - - - 1 - - - - - - 2 1 5 

(งาน)  พัฒนาชุมชน 

.........................................  (1) 

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 

อำนวยการท้องถ่ิน ระดับต้น(1) 

(งาน ) ส่งเสริมสวัสดิการสังคม 

................................................ (3) 

(งาน) สังคมสงเคราะห ์

.........................................  (2) 

(งาน ) ส่งเสริมและพัมนาอาชีพ 

   ......................................... (4) 



  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


