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โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับกลาง) (1) 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับต้น) (1) 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
(นักวิชาการตรวจสอบภายใน) (ปก./ชก.) ( 1) 

 

ส านักงานปลัด 
 

หัวหน้าส านักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) (1) 

กองคลัง 
 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
 (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1) 

กองช่าง 
 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)(1) 

กองการศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ผู้อ านวยการกองการศกึษาฯ 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (1) 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 
 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสขุฯ 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

ระดับต้น) (1) 

-ฝ่ายบริหารทั่วไป  
   (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) (1)  

-ฝ่ายนโยบายและแผน 
 (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) (1) 
 
 
 
 

-ฝ่ายการเงิน 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1) 

  -ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
  (นักบริหารงานการคลัง ระดับตน้) (1) 
 

 -ฝ่ายก่อสร้าง 
  (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1) 

   -ฝ่ายประสานสาธารณูปโภค 
  (นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น) (1) 

 
 

  -ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา 
            และวัฒนธรรม  

(นักบริหารงานการศึกษา  
ระดับต้น) (1) 

-ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
(นักบริหารงานสาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม 
 ระดับต้น)  (1) 

 



 
 

ระดับ อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการ

พิเศษ 
เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญ

งาน 
อาวุโส  ภารกจิ ทั่วไป* 

  จ านวน 2 1 - 1 5 - - 2 1 - 4 6 8 30 

โครงสร้างส านักงานปลัด อบต. 
 
 หัวหน้าส านักปลัด อบต. 

(นักบริหารงานทั่วไป  ระดับกลาง) (1) 

ฝ่ายนโยบายและแผน 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1) 

 

นักพัฒนาชุมชน  (ปก./ชก.) (2)   นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก)  (1) 
นิติกร  (ปก./ชก.)  (1)    นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (ปก./ชก.)  (1) 
นักวิชาการเกษตร (ปก./ชก.) (2)   จพง.ธุรการ (ปง/ชง.)  (1) 
จพง.พัฒนาชุมชน (ปง/ชง.)  (1)   จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั (ปง/ชง.)  (1) 
ลูกจ้างประจ า นักการ (1)   ลูกจ้างประจ า พนกังานขับรถยนต์ (1) 
ลูกจ้างประจ า คนสวน (1)   ลูกจ้างประจ า  คนงาน (1) 
ผช.จนท.ธุรการ (คุณวุฒิ) (1)   ผช.จนท.บันทึกข้อมูล (คุณวุฒิ) (1) 
พนง.ขับรถยนต์ (ทักษะ) (3)   พนักงานดับเพลิง (ทั่วไป) (1) 
คนงานทั่วไป (5)                  นักการภารโรง (ทั่วไป)  (1) 
ยาม (ทัว่ไป)  (1)                   
 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  (ปก./ชก.)  (1) 
ผช.จนท.ธุรการ (คณุวุฒิ) (1) 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1) 

งานบริหารท่ัวไป                           งานสังคมสงเคราะห์             งานพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
งานส่งเสริมการเกษตร                    งานส่งเสริมปศุสัตว์ 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     งานกฎหมายและคดี 
งานส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  งานเทศกิจ 
งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี        งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว 

 
งานนโยบายและแผน 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการ

พิเศษ 
เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญ

งาน 
อาวุโส  ภารกจิ ทั่วไป* 

  จ านวน 2 - - 2 - - - 2 - - - 5 3 14 

โครงสร้างกองคลัง 
 
 ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น) (1) 

ฝ่ายการเงิน 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1) 

นักวิชาการเงินและบญัชี (ปก./ชก.) (๑) 
นักวิชาการคลัง (ปก./ชก.) (๑) 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.) (๑) 
จพง.จัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.)  (1) 
ผช.จนท.การเงินและบัญชี (คุณวฒุิ) (2) 
ผช.จนท.จัดเก็บรายได้ (คุณวุฒิ) (2) 
คนงานท่ัวไป  (3) 

งานการเงิน 
งานบัญชี 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
 
 

ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
(นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น) (1) 

งานทะเบียนทรัพยส์ินและพสัด ุ
 
 

จพง.พัสดุ (ปง./ชง.)  (1) 
ผช.จนท.พัสดุ (คณุวุฒิ) (1) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ระดับ อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการ

พิเศษ 
เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญ

งาน 
อาวุโส  ภารกจิ ทั่วไป* 

  จ านวน 1 1 - - - - - 1 - 1 - 2 2  8 

โครงสร้างกองช่าง 
 
 ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง  ระดับกลาง) (1) 

งานก่อสร้าง 
งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
 
 
 

นายช่างโยธา (ปง./ชง./อส.)  (1) 
นายช่างไฟฟ้า (ปง./ชง.)  (1) 
คนงานท่ัวไป (1) 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายประสานสาธารณูปโภค 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1) 

ฝ่ายก่อสร้าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1) 

งานประสานสาธารณูปโภค 
งานผังเมือง 
 
 

วิศวกรโยธา (ปก./ชก.) (1) 
นายช่างโยธา (ปง./ชง.) (2) 
ผช.จนท.ธุรการ  (คณุวุฒิ) (1) 
พนง.ขับรถยนต์ (ทักษะ) (1) 
คนงานท่ัวไป (1) 
 
 
 
 
 
 

 



 

ระดับ อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการ

พิเศษ 
เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญ

งาน 
อาวุโส  ภารกจิ ทั่วไป* 

  จ านวน - - - 1 - - - - 1 - - 2 6 10 

โครงสร้างกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 

ผู้อ านวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา  ระดับต้น) (1) 

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศกึษา ระดับต้น) (1) 

งานส่งเสรมิการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
งานบริหารงานการศึกษา 
งานกิจการโรงเรียน 

นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)  (1) 
จพง.ธุรการ ปง./ชง.)  (1) 
ครูผูดู้แลเด็ก คผช./ค.ศ.1 (๑) 
ผช.จนท.ธุรการ (คณุวุฒิ) (1) 
ผช.ครูผูดู้แลเด็ก (ทักษะ) (1) 
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย (ท่ัวไป) (5) 
คนงานท่ัวไป (1) 

 



 

  

ระดับ อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการ

พิเศษ 
เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญ

งาน 
อาวุโส  ภารกจิ ทั่วไป* 

  จ านวน - - - - - - - - - - 2 4 9 15 

โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
 ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ระดับต้น) (1) 

งานรักษาความสะอาด 
งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
งานส่งเสรมิสุขภาพและสาธารณสขุ 
งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
งานควบคุมโรค 
 
 

ฝ่ายส่งเสริมสขุภาพและสาธารณสุข 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม  ระดับต้น) (1) 

นักวิชาการสุขาภิบาล (ปก.ชก.)  (1) 
นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.) (1) 
ลูกจ้างประจ า  คนงานประจ ารถขยะ  (2) 
พนง.ขับรถยนต ์(ทักษะ) (3) 
ผช.จนท.ธุรการ (คณุวุฒิ)  (1) 
คนงานประจ ารถขยะ (ท่ัวไป) (4) 
คนงานท่ัวไป (คนงานประจ ารถขยะ) (3) 
คนงานท่ัวไป (2) 

 



 
 







 


