
 
10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                       
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                 
 
 

 

 

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง (๑) 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงราย 
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสงู (๑) 

หน่วยตรวจสอบภายใน (๓) 

ส ำนักปลัด อบจ. (64) 

นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับกลำง (๑) 
 
 

ส ำนักงำนเลขำนกุำร อบจ. (22)  
นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับกลำง (๑) 

กองยุทธศำสตรแ์ละงบประมำณ (26) 
นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับกลำง (๑) 

กองคลัง (33) 
นักบริหำรงำนกำรคลงั ระดับกลำง (๑) 

๑. ฝ่ำยอ ำนวยกำร (55) 
๒. ฝ่ำยนิติกำร (๘) 

๑. ฝ่ำยกิจกำรคณะผู้บริหำร (15) 
๒. ฝ่ำยกิจกำรสภำ (6) 

1. ฝ่ำยวิเครำะห์นโยบำยและแผน (1๔) 
2. ฝ่ำยงบประมำณ (5) 
๓. ฝ่ำยวิจัยและประเมนิผล (6) 

๑. ฝ่ำยบริหำรงำนคลัง (10) 
๒. ฝ่ำยกำรเงนิและบัญชี (13) 
๓. ฝ่ำยพัฒนำรำยได้ (9) 

กองสวัสดิกำรสังคม (33) 
นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม ระดับกลำง (๑) 

๑. ฝ่ำยส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ (13) 
๒. ฝ่ำยส่งเสริมสวัสดิกำรสังคม (๑9) 

กองป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย (30) 
นักบริหำรงำนทั่วไป  ระดับกลำง  (๑) 

๑. ฝ่ำยป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย (18) 
๒. ฝ่ำยสงเครำะห์และฟื้นฟูผู้ประสบภัย (๑1) 

ส่วนพัฒนำโครงสร้ำงพืน้ฐำน (1๕3) 
นักบริหำรงำนชำ่ง ระดับกลำง (๑) 

๑. ฝ่ำยเครื่องจักรกล (67 ) 
๒. ฝ่ำยก่อสร้ำงและซ่อมบ ำรุง (๘5) 

กองพัสดแุละทรัพย์สนิ (42) 
นักบริหำรงำนกำรคลงั ระดับกลำง (๑) 

กองกำรเจ้ำหน้ำที่ (21) 
นักบริหำรงำนทั่วไป  ระดับกลำง (๑) 

๑. ฝ่ำยจัดหำพัสด ุ(29) 
๒. ฝ่ำยทะเบียนพัสดแุละทรัพย์สิน (๑2) 

๑. ฝ่ำยกำรเจ้ำหน้ำที่ (6) 
๒. ฝ่ำยส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร (9) 
๓. ฝ่ำยวินัยและส่งเสริมคุณธรรม (5 ) 

 

ส ำนักช่ำง (๒๐5) 
นักบริหำรงำนชำ่ง ระดับสูง (๑) ฝ่ายบริหำรงำนทั่วไป (25) 

ส่วนวิศวกรรมกำรกอ่สร้ำง (๒6) 
นักบริหำรงำนชำ่ง ระดับกลำง (1) 

๑. ฝ่ำยส ำรวจ (๑3 ) 
๒. ฝ่ำยออกแบบ (๑2) 

ส านักการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม (288) 
นักบริหารงานการศกึษา ระดับสูง (๑) 

ส่วนบริหารการศึกษา (17) 
นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง (๑) 

๑. ฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ (๕ ) 
๒. ฝ่ำยส่งเสริมคุณภำพกำรศึกษำ (11) 

ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (43) 
นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง (๑) 

๑. ฝ่ำยส่งเสริมศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม (11) 
๒. ฝ่ำยส่งเสริมกีฬำและนันทนำกำร (31) 

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป (1๕) 

กลุ่มงำนนิเทศก์ ติดตำมและประเมินผล 
กำรจัดกำรศึกษำ (3) 

 

สถำนศกึษำในสังกดั  (209)  
โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย 

 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงราย 
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง (๒) 



โครงสร้างส านักปลัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด  
 
 
 
  
        

       

 

 

 

 

               
 
 

 

 

 
             
  
  
 
 
 
 

จ ำนวน 
ข้ำรำชกำร อบจ. ลูกจ้ำงประจ ำ 

พนักงำนจ้ำง 
รวม 

คุณวุฒิ ทักษะ ทั่วไป 
๒4 1 27 3 9 64 

หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (64) 
นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับกลำง (๑) 

หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ (55) 
นักบริหำรงำนทัว่ไป ระดับต้น (๑) 

 

หัวหน้าฝ่ายนิติการ (8) 
นักบริหำรงำนทั่วไป  ระดับต้น (๑) 

ข้าราชการ  (๑6) 
- นักจัดกำรงำนท่ัวไป ปก./ชก. (3) 
- นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ปก./ชก. (๓) 
- นักประชำสัมพันธ์ ปก./ชก. (2)  
- นักพัฒนำกำรท่องเที่ยว  ปก./ชก. (2))     
- เจ้ำพนักงำนธุรกำร ปง./ชง. (4) 
- เจ้ำพนักงำนส่งเสรมิกำรท่องเที่ยว ปง./ชง. (2)     

ลูกจ้างประจ า  (1) 
- นักกำรภำรโรง (1)   

พนักงานจ้างตามภารกิจ (28) 
- ผู้ช่วยนักประชำสัมพันธ์ (7)   
- ผู้ช่วยนักจัดกำรงำนท่ัวไป (6) 
- ผู้ช่วยนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ (3) 
- ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร (4) 
- ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนประชำสมัพันธ์ (2) 
- ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร (2)  (สถำนีขนส่ง 1) 
- ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนประชำสมัพันธ์ (1) (สถำนีขนส่ง) 
- พนักงำนขับรถยนต์ (3) 

พนักงานจ้างทั่วไป  (9) 
- คนงำน (6) 
- คนงำน (3)  (สถำนีขนส่ง) 
 

ข้าราชการ (5) 
- นิติกร ปก./ชก.  (๔) 
- เจ้ำพนักงำนธุรกำร ปง./ชง. (๑) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ (2) 
- ผู้ช่วยนิติกร (๑) 
- ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร (1)  
พนั-- 



โครงสร้างส านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 
 
 
 

           
                                                   
   
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
                
  

จ ำนวน 
ข้ำรำชกำร อบจ. ลูกจ้ำงประจ ำ 

พนักงำนจ้ำง 
รวม 

คุณวุฒิ ทักษะ ทั่วไป 

13 - 3 5 1 22 

เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  (22) 
นักบริหำรงำนทั่วไป  ระดับกลำง (๑) 

หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร  (15) 
นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น (๑) 

 

 

 

หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา  (6) 
นักบริหำรงำนทั่วไป  ระดับต้น (๑) 

ข้าราชการ (6) 
- นักจัดกำรงำนทั่วไป ปก./ชก. (3) 
- เจ้ำพนักงำนธุรกำร  ปง./ชง. (3)  

พนักงานจ้างตามภารกิจ (7) 
- ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร (2) 
- พนักงำนขับรถยนต์ (5) 

พนักงานจ้างท่ัวไป (1) 
- คนงำน (๑) 
 

ข้าราชการ (4) 
- นักจัดกำรงำนทั่วไป ปก./ชก. (2) 
- นิติกร  ปก./ชก. (1) 
- เจ้ำพนักงำนธุรกำร (๑) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ (1) 
- ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร (๑) 



 
โครงสร้างกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   

 
 
 
 
 
                                                     

 

 

 

 

 

 
                    
      
 
 
 
 
 
 
 

 

จ ำนวน 
ข้ำรำชกำร อบจ. ลูกจ้ำงประจ ำ 

พนักงำนจ้ำง 
รวม 

คุณวุฒิ ทักษะ ทั่วไป 
16 - 6  - 4 26 

หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ (5) 
นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น (๑) 

หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน (14) 
นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น (๑) 

หัวหน้าฝ่ายวิจัยและประเมินผล (6) 
นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น (๑) 

ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (26) 
นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับกลำง (๑) 

ข้าราชการ (๕) 
 - นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ปก./ชก. (๔) 
- เจ้ำพนักงำนธุรกำร ปง./ชง. (๑) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ (4) 
- ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร (๔) 

พนักงานจ้างท่ัวไป (4) 
- คนงำน (๔) 
 
 
 
 
 

ข้าราชการ (3) 
- นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ปก./ชก. (๓) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ (๑) 
- ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร (๑) 

 

ข้าราชการ (4) 
- นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ปก./ชก. (๓) 
- เจ้ำพนักงำนธุรกำร ปง./ชง. (๑) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ (๑) 
- ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร (๑) 

 



โครงสร้างกองคลัง 
   

 
  
              
              
            

               ข้าราชการ (5)         ข้าราชการ (11)                 ข้าราชการ (6) 

         

 

 

 

 

 

 

 

 
        
 
 
 
 
 
 

 
 

จ ำนวน 
ข้ำรำชกำร อบจ. ลูกจ้ำงประจ ำ 

พนักงำนจ้ำง 
รวม 

คุณวุฒิ ทักษะ ทั่วไป 

๒6 - 5 1 1 ๓3 

ผู้อ านวยการกองคลัง (๓3) 
นักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับกลำง  (๑) 

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี (13) 
นักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น (๑) 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (10) 
นักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น (๑) 

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (9) 
นักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น (๑) 

ข้าราชการ (5) 
- นักวิชำกำรเงินและบัญชี ปก./ชก. (๒) 
- นักวิชำกำรคลัง ปก./ชก. (๑) 
- เจ้ำพนักงำนธุรกำร ปง./ชง. (2) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ (2) 
- ผู้ช่วยนักวิชำกำรคลัง (1) 
- ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร (2) 
   

พนักงานจ้างท่ัวไป (1) 
- คนงำน (๑) 
 

ข้าราชการ (11) 
- นักวิชำกำรเงินและบัญชี ปก./ชก. (๔) 
- นักวิชำกำรคลัง ปก./ชก. (๑) 
- เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี ปง./ชง. (6) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ (1) 
- ผู้ช่วยนักวิชำกำรเงินและบัญชี (๑) 
 

ข้าราชการ (6) 
- นักวิชำกำรคลัง ปก./ชก(๑) 
- นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้ ปก./ชก. (1) 
- เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี ปง./ชง. (๓) 
- เจ้ำพนักงำนธุรกำร ปง./ชง. (๑) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ (2) 
- ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร  (๑) 
- พนักงำนขับรถยนต์ (1) 

 



โครงสร้างส านักช่าง   
 
 

                
 
 
 

           
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           

จ ำนวน 
ข้ำรำชกำร 

อบจ. 
ลูกจ้ำงประจ ำ 

พนักงำนจ้ำง 
รวม                                          

คุณวุฒิ ทักษะ ทั่วไป 
54 4 23 68 56 205 

ผู้อ านวยการส านักช่าง (205) 
นักบริหำรงำนช่ำง ระดับสูง (๑) 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (25) 
นักบริหำรงำนท่ัวไป ระดับต้น (๑) 

 

ผู้อ านวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง (26) 
นักบริหำรงำนช่ำง ระดับกลำง (๑) 

 

ผู้อ านวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (153) 
นักบริหำรงำนช่ำง ระดับกลำง (๑) 

 

หัวหน้าฝ่ายส ารวจ (๑3) 
นักบริหำรงำนช่ำง ระดบัต้น (๑) 

 

หัวหน้าฝ่ายออกแบบ (๑2) 
นักบริหำรงำนช่ำง ระดบัต้น (๑) 

 

หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล (71) 
นักบริหำรงำนช่ำง ระดบัต้น (๑) 

 

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบ ารุง (81) 
นักบริหำรงำนช่ำง ระดบัต้น (๑) 

 

ข้าราชการ (8) 
- นักจัดกำรงำนทั่วไป ปก./ชก. (2)   
- นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ปก./ชก. (1) 
- เจ้ำพนกังำนธุรกำร ปง./ชง. (5) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ (5) 
- ผู้ช่วยเจ้ำพนกังำนธุรกำร (๕) 

พนักงานจ้างทั่วไป (11) 
- คนงำน (11)) 
   
 
 
 

ข้าราชการ (8) 
- นำยช่ำงโยธำ ปง./ชง./อส. (๘) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ (2) 
-พนักงำนขับรถยนต์ (2) 

พนักงานจ้างทั่วไป (2) 
- คนงำน (2) 
 
 

ข้าราชการ (6) 
- วิศวกรโยธำ ปก./ชก. (2) 
- สถำปนิก ปก./ชก. (2) 
- นำยช่ำงโยธำ ปง./ชง. (2) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ (5) 
- ผู้ช่วยนำยช่ำงเขียนแบบ (4) 
- ผู้ช่วยนำยช่ำงศิลป์ (1) 
   
 

ข้าราชการ (๙) 
- วิศวกรเครื่องกล ปก./ชก. (1) 
- นำยช่ำงเครื่องกล ปง./ชง./อส. (8) 

ลูกจ้างประจ า (4) 
- พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดหนัก (2)   
- พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ (1) 
- พนักงำนขับรถยนต ์ (1) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ (41) 
- ผู้ช่วยนำยช่ำงเครื่องกล (1) 
- พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดหนัก (1๖) 
- พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดกลำง (1๒) 
- พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ (1๒) 

พนักงานจ้างทั่วไป (16) 
- คนงำน (16) 
   
 
 

ข้าราชการ (15) 
- วิศวกรโยธำ ปก./ชก. (2) 
- สถำปนกิ    ปก./ชก. (1) 
- วิศวกรไฟฟ้ำ ปก./ชก. (1) 
- นำยช่ำงโยธำ ปง./ชง./อส. (7)  
- นำยช่ำงส ำรวจ  อส. (1) 
- นำยช่ำงไฟฟ้ำ (3) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ (38) 
– ผู้ช่วยเจำ้พนักงำนสวนสำธำรณะ (2) 
- ผู้ช่วยนำยช่ำงเขียนแบบ (3) 
- ผู้ช่วยนำยช่ำงไฟฟ้ำ (6) 
- ผู้ช่วยเจ้ำพนกังำนประปำ (1) 
- พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดหนัก (3) 
- พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดกลำง (10)   
- พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ (10) 
- พนักงำนขับรถยนต ์(3) 

พนักงานจ้างทั่วไป (27) 
- คนงำน (27) 
 
   



 
โครงสร้าง ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

  
 

   
          
    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการส านักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม (288) 
นักบริหำรงำนกำรศึกษำ  ระดับสูง (๑) 

หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศก์ ติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษา (3) 
ศึกษำนิเทศก์  คศ.3  (๑) 

 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (๑5) 
นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น (๑) 

 

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   (209) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ คศ. 2 (1) 

ข้าราชการ (๖) 
- นักจัดกำรงำนทั่วไป ปก./ชก. (๑) 
- นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ปก./ชก. (๑) 
- เจ้ำพนกังำนธุรกำร ปง./ชง.  (๔) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ (5) 
- ผู้ช่วยนักจัดกำรงำนทั่วไป (๒) 
- พนักงำนขับรถยนต ์(๒) 
- พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ (๑) 

พนักงานจ้างทั่วไป (3) 
- คนงำน (๓) 

 

ข้าราชการ (1) 
- นักวิชำกำรศึกษำ ปก./ชก. (๑) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ (๑) 
- ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร (๑) 
 

 

ข้าราชการ (๑17) 
- รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ (๔) 
- ครู คศ.1 – คศ.3  (74) 
- ครูผู้ช่วย  (34) 
- นักโภชนำกำร ปก./ชก. (1)     
- เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี ปง./ชง. (๑)  
- เจ้ำพนักงำนพัสดุ ปง./ชง. (๑) 
- เจ้ำพนักงำนห้องสมุด ปง./ชง. (๒)   

พนักงานจ้างตามภารกิจ (83) 
- ผู้ช่วยครู (๖๕)   (รำยได้ของ อปท.) 
- ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร (พิกำร) (1) เงินอุดหนุน 
- ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี (๕)  เงินอุดหนุน 
- ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัสดุ (4)    เงินรำยได้ อปท.1/รอจัดสรรเงินอุดหนุน 3 
- ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร (3)  เงินรำยได้ อปท.1/รอจัดสรรเงินอุดหนุน 2 
- ผู้ช่วยนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ (1) รอจัดสรรเงินอุดหนุน 1 
- พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ (2)  เงินรำยได้ อปท. 
- พนักงำนขับรถยนต์ (๒)  เงินรำยได้ อปท. 

พนักงานจ้างท่ัวไป (8) 
- คนงำน (๓)   เงินรำยได้ อปท. 
- ภำรโรง  (๕)   เงินอุดหนุน 2/รอกำรจัดสรรเงินอุดหนุน 3 
 
 
 
 



 
โครงสร้างส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         
 
 

           
 
 
 
 
 
 

จ ำนวน 
ข้ำรำชกำร อบจ. ข้ำรำชกำร ครู ลูกจ้ำงประจ ำ 

พนักงำนจ้ำง 
รวม 

คุณวุฒิ ทักษะ ทั่วไป 

35 113 - 99 7 34 288 

ผู้อ านวยการส านักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม (288) 
นักบริหำรงำนกำรศึกษำ  ระดับสูง (๑) 

 

ผู้อ านวยการส่วนบริหารการศึกษา (17) 
นักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับกลำง (๑) 

 

ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (43) 
นักบริหำรงำนกำรศกึษำ ระดับกลำง (๑) 

 

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (5) 
นักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับต้น (๑) 

 

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (11) 
นักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับต้น (๑) 

 

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (11) 
นักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับต้น (๑) 

 

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนนัทนาการ (31) 
นักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับต้น (๑) 

 
ข้าราชการ (๓) 

- นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. (๒) 
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. (๑) 

พนักงานจ้างตามภารกจิ (๑) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (๑) 
 
 

ข้าราชการ (3) 
- นักวิชำกำรศึกษำ ปก./ชก. (1) 
- บรรณำรักษ์ ปก./ชก. (๑) 
- เจ้ำพนักงำนธรุกำร ปง./ชง. (๑) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ (6) 
- ผู้ช่วยนักจัดกำรงำนท่ัวไป (๑)     
- ผู้ช่วยนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ (๑)  
- ผู้ช่วยนักวิทยำศำสตร์ (๒) 
- ผู้ช่วยบรรณำรักษ์  (๑)              
- ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร (1)             

พนักงานจ้างทั่วไป (1) 
- คนงำน (๑)     
 

 

ข้าราชการ (๕) 
- นักวิชำกำรศึกษำ ปก./ชก. (๒) 
- นักวิชำกำรวัฒนธรรม ปก./ชก. (๒) 
- เจ้ำพนักงำนธุรกำร ปง./ชง. (๑) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ (2) 
- ผู้ช่วยนักจัดกำรงำนท่ัวไป (๑) 
- ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร (๑) 

พนักงานจ้างทั่วไป (3) 
- คนงำน (3) 
   
 
 

ข้าราชการ (3) 
- นักวิชำกำรศึกษำ ปก./ชก.(๒) 
- นักสันทนำกำร ปก./ชก. (๑) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ (8) 
- ผู้ช่วยนักจัดกำรงำนท่ัวไป (๒)   
- ผู้ช่วยนักสันทนำกำร (๓) 
- ครูอำสำพัฒนำกีฬำ (๒)* เงินอุดหนุน 
- เจ้ำหน้ำท่ีประจ ำสนำมกีฬำ (๑)* เงินอุดหนุน 

พนักงานจ้างทั่วไป (19) 
- คนงำน (1๙) * เงินอุดหนุน 9   

 



 
 

โครงสร้างกองการเจ้าหนา้ที่ 
 
 
 
  
 
 
             

                  

 

 

 

 

 
      
 
 
 
 
 

จ ำนวน 
ข้ำรำชกำร อบจ. ลูกจ้ำงประจ ำ 

พนักงำนจ้ำง 
รวม 

คุณวุฒิ ทักษะ ทั่วไป 

19 - 1 - 1 21 

ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่  (21) 
นักบริหำรงำนทั่วไป  ระดับกลำง (๑) 

หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ (6) 
นักบริหำรงำนทั่วไป  ระดับต้น (๑) 

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร (9) 
นักบริหำรงำนทั่วไป  ระดับต้น (๑) 

หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม (5) 
นักบริหำรงำนทั่วไป  ระดับต้น (๑) 

ข้าราชการ (๕) 
- นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. (๔) 
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. (๑) 
 
 
 

ข้าราชการ (๖) 
- นักทรัพยำกรบุคคล ปก./ชก. (๕) 
- เจ้ำพนักงำนธุรกำร ปง./ชง. (๑) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ (1) 
- ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร (1)* 

พนักงานจ้างทั่วไป (1) 
- คนงำน (๑) 
   

 

ข้าราชการ (๔) 
- นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. (๑) 
- นิติกร ปก./ชก. (๒) 
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. (๑) 

 



 
 

โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน 
 
 
            

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ ำนวน 
ข้ำรำชกำร อบจ. ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำง รวม 

๓ - - ๓ 

หน่วยตรวจสอบภายใน (๓) 

ข้าราชการ (๓) 
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก.  (๓) 
   
 
 



 
โครงสร้างกองสวัสดิการสังคม  

 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ** คุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับชื่อโครงสรา้งส่วนราชการและต าแหน่ง   
                

 
 
 

 
 

จ ำนวน 
ข้ำรำชกำร อบจ. ลูกจ้ำงประจ ำ 

พนักงำนจ้ำง 
รวม 

คุณวุฒิ ทักษะ ทั่วไป 
24  - 6 1 2 33 

ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  (33) 
นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม ระดับกลำง (๑) 

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ (13) 
นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม ระดับต้น (๑) 

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม (19) 
นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม  ระดับต้น (๑) 

ข้าราชการ (8) 
- นักจัดกำรงำนท่ัวไป ปก./ชก. (1) 
- นักพัฒนำชุมชน ปก./ชก. (5) 
- เจ้ำพนักงำนธุรกำร ปง./ชง. (๒) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ (3) 
- ผู้ช่วยนักจัดกำรงำนท่ัวไป (๒)  
- ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร (๑) 

พนักงานจ้างทั่วไป (1) 
- คนงำน (๑) 
 
 
 

ข้าราชการ (13) 
- นักจัดกำรงำนท่ัวไป ปก./ชก. (2) 
- นักสังคมสงเครำะห์ ปก./ชก. (4) 
- นักวิชำกำรสำธำรณสุข ชพ. (2) 
- นักวิชำกำรสำธำรณสุข ปก./ชก.  (1) 
- พยำบำลวิชำชีพ  ชพ.  (1) 
- พยำบำลวิชำชีพ ปก./ชก. (1) 
- เจ้ำพนักงำนธุรกำร ปง./ชง. (2) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ (4) 
- ผู้ช่วยนักจัดกำรงำนท่ัวไป (2)   
- ผู้ช่วยพนักงำนธุรกำร (๑) 
- พนักงำนขับรถยนต์ (๑) 

พนักงานจ้างทั่วไป (1) 
- คนงำน (๑) 
 
 
 
 
 



 
โครงสร้างกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

 
 
 
 
 
                    
         
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  

 
 จ ำนวน 

ข้ำรำชกำร อบจ. ลูกจ้ำงประจ ำ 
พนักงำนจ้ำง 

รวม 
คุณวุฒิ ทักษะ ทั่วไป 

๑0 - 10 4 6 ๓0 

ผู้อ านวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (๓0) 
นักบริหำรงำนทั่วไป  ระดับกลำง (๑) 

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (18) 
นักบริหำรงำนทั่วไป  ระดับต้น (๑) 

หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบภัย (11) 
นักบริหำรงำนทั่วไป  ระดับต้น (๑) 

ข้าราชการ (4) 
- นักจัดกำรงำนท่ัวไป ปก./ชก. (๑) 
- เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ปง./ชง.(3) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ (9) 
- ผู้ช่วยนักจัดกำรงำนท่ัวไป (๑) 
- ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร (1) 
- ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภยั (๔) 
- พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ (๓) 

พนักงานจ้างทั่วไป (4) 
- คนงำน (๔) 
 
 
 
 

ข้าราชการ (3) 
- นักจัดกำรงำนท่ัวไป ปก./ชก. (๑) 
- เจ้ำพนักงำนธุรกำร ปง./ชง. (๑) 
- เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ปง./ชง. (1) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ (5) 
- ผู้ช่วยนักจัดกำรงำนท่ัวไป (๒) 
- ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร (2) 
- พนักงำนขับรถยนต์ (๑) 

พนักงานจ้างทั่วไป (2) 
  - คนงำน (๒) 
 
 



 
โครงสร้างกองพัสดุและทรัพย์สิน 

 
 
  
              
              
 

                                    ข้าราชการ (22)             ข้าราชการ  (6)    
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ ำนวน 
ข้ำรำชกำร อบจ. ลูกจ้ำงประจ ำ 

พนักงำนจ้ำง 
รวม 

คุณวุฒิ ทักษะ ทั่วไป 

31 - 9 - 2 42 

ผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน  (42) 
นักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับกลำง (๑) 

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน (12) 
นักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น (๑) 

หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ (29) 
นักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น (๑) 

 
ข้าราชการ (๒๑) 

- นักวิชำกำรพัสดุ ปก./ชก. (๒) 
- เจ้ำพนักงำนพัสดุ ปง./ชง. (๑7) 
- เจ้ำพนักงำนธุรกำร ปง./ชง. (๒) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ (6) 
- ผู้ช่วยนักจัดกำรงำนท่ัวไป (๑) 
- ผู้ช่วยนักวิชำกำรพัสดุ (๑) 
- ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร (๑) 
- ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัสดุ (๓)  

พนักงานจ้างทั่วไป (1) 
- คนงำน (๑) 
 

ข้าราชการ (7)าราชก(๔) 
- นักวิชำกำรพัสดุ ปก./ชก. (๒) 
- เจ้ำพนักงำนพัสดุ ปง./ชง. (4) 
- เจ้ำพนักงำนธุรกำร ปง./ชง. (๑)  

พนักงานจ้างตามภารกิจ (3) 
- ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร (๑) 
- ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัสดุ (๒) 

พนักงานจ้างทั่วไป (1) 
- คนงำน (๑) 
 

 


