โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่คลองเคียน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง (1) (ว่าง)
หน่วยตรวจสอบภายใน
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.) (-)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น (1) (ว่าง)

สานักปลัด อบต.
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (1)
2.- นัจนท.วิ
เคราะห์
กพัฒนาชุ
มชนนโยบายและแผน
(ปก.) (1) 3-5/6ว (1)
3.- นับุกควิลากร
3-5/6ว
(-)
เคราะห์
นโยบายและแผน
(ปก/ชก.) (ว่าง)
4.- นัจพง.ป้
อ
งกั
น
และบรรเทาสาธารณภั
กทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) (ว่าง)ย 6ว (-)
5.- จพง.ธุ
เจ้าพนัรกการ
งานธุ2-4/5
รการ (-)(ปง.) (1)
พนั
จ
พนักกงานจ้
งานจ้าางตามภารกิ
ง
1.- ผูผู้ช้ช่ว่วยเจ้
ยเจ้าาพนั
หน้กางานธุ
ทีธ่ ุรการ
รการ(1)(1)
พนั(พนั
กงานจ้
าง างตามภารกิจ)
กงานจ้
1.- พนั
พนักกงานขั
งานขับบรถยนต์
รถยนต์ (พนั
(2) กงานจ้างทั่วไป) (2)
2. (ว่พนัางก1)
งานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (1)
3.- พนั
ภารโรง
กงานขั(1)บเครื่องจักรกลขนาดเบา (1)
พนั(พนั
กงานทั
่วไปางทั่วไป)
กงานจ้
1.- คนงาน
คนงาน (1)
(พนักงานจ้างทั่วไป) (1)

กองคลัง
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (-)
- นักวิชาการเงินและบัญชี (ชก.) (1)
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ชง.) (1)
- เจ้าพนักงานพัสดุ (ชง.) (1)
พนักงานจ้าง
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (1)
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (1)
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)

กองช่าง
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (1)
- นายช่างโยธา (ปง./ชง.) (ว่าง)
พนักงานจ้าง
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา (1)
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น (1)
- นักวิชาการศึกษา (ปก.) (1)
- ครู คศ. 2 (1)
- ครู คศ. 1 (1)
พนักงานจ้าง
- ผู้ดูแลเด็ก (1)
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
- คนงาน (พนักงานจ้างทั่วไป) (1)

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่คลองเคียน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
นักบริหารงานท้องถิ่น (ระดับกลาง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
นักบริหารงานท้องถิ่น (ระดับต้น)

สานักปลัด อบต.
นักบริหารงานทั่วไป (ระดับต้น)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

งานบริหารงานทั่วไป
งานการเจ้าหน้าที่
งานแผนงานและงบประมาณ
งานสังคมสงเคราะห์
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานนิติการ
งานบริหารงานสาธารณสุข

กองคลัง
นักบริหารงานการคลัง (ระดับต้น)

กองช่าง
นักบริหารงานช่าง (ระดับต้น)

1. งานการเงิน
2. งานบัญชี
3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

1. งานก่อสร้าง
2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร
3. งานประสานสาธารณูปโภค

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นักบริหารงานการศึกษา (ระดับต้น)
1. งานบริหารการศึกษา
2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

โครงสร้างสานักปลัด อบต.
หัวหน้าสานักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (1)

1. เจ้าพนักงานธุรการ (ปง.) (1)
2. นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) (ว่าง)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1)
พนักงานจ้างทั่วไป
4. พนักdงานขับรถยนต์ (1)
5. ภารโรง (1)
6. คนงาน (1)
ประเภท/
ระดับ
จานวน

อานวยการท้องถิ่น
ต้น กลาง สูง
1
-

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมขน

งานนโยบายและแผน

งานบริหารทั่วไป

1. นักพัฒนาชุมชน (ปก.) (1)

1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ปก./ชก.) (ว่าง)

ปฏิบัติการ
1

วิชาการ
ชานาญการ ชานาญการพิเศษ
-

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ย
พนักงานจ้างทั่วภัไป
1. พนักงานขับรถยนต์ (-)
2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(1)

เชี่ยวชาญ
-

ปฏิบัติงาน
1

ทั่วไป
ชานาญงาน

อาวุโส
-

ลูกจ้างประจา
-

พนักงานจ้าง
ภารกิจ ทั่วไป
1
4

รวม
8

โครงสร้างกองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
นักบริหารงานการคลัง (ระดับต้น) (ว่าง)

งานการเงิน
1. นักวิชาการเงินและบัญชี
(ชก.) (1)

ประเภท/
ระดับ
จานวน

อานวยการท้องถิ่น
ต้น กลาง สูง
-

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

งานบัญชี
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ชว่ ยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(1)

ปฏิบัติการ
-

วิชาการ
ชานาญการ ชานาญการพิเศษ
1
-

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

1. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(ชง.) (1)

เชี่ยวชาญ
-

ปฏิบัติงาน
-

ทั่วไป
ชานาญงาน
2

1. เจ้าพนักงานพัสดุ (ชง.) (1)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
2. ผู้ชว่ ยเจ้าพนักงานพัสดุ (1)

อาวุโส
-

ลูกจ้างประจา
-

พนักงานจ้าง
ภารกิจ ทั่วไป
2
-

รวม
5

โครงสร้างกองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
นักบริหารงานช่าง (ระดับต้น) (1)

งานก่อสร้าง

งานประสานสาธารณูปโภค

งานออกแบบและควบคุมอาคาร

1. นายช่างโยธา (ปง/ชง) (ว่าง)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ชว่ ยนายช่างโยธา (1)

ประเภท/
ระดับ
จานวน

อานวยการท้องถิ่น
ต้น กลาง สูง
1
-

ปฏิบัติการ
-

วิชาการ
ชานาญการ ชานาญการพิเศษ
-

เชี่ยวชาญ
-

ปฏิบัติงาน
-

ทั่วไป
ชานาญงาน
-

อาวุโส
-

ลูกจ้างประจา
-

พนักงานจ้าง
ภารกิจ ทั่วไป
1
-

รวม
2

โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อานวยการกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นักบริหารงานการศึกษา (ระดับต้น) (1)

งานบริหารการศึกษา

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

1. นักวิชาการศึกษา (ปก) (1)
2. ครูผู้ดูแลเด็ก (ค.ศ.2) (1)
3. ครูผู้ดูแลเด็ก (ค.ศ.1) (1)
พนักงานงานจ้างตามภารกิจ
3. ผู้ดูแลเด็ก (1)
พนักงานจ้าง
4. คนงาน (1)

ระดับ

อานวยการท้องถิ่น
ต้น กลาง สูง

จานวน

1

-

-

ปฏิบัติการ
1

วิชาการ
ชานาญ ชานาญการ
การ
พิเศษ
-

เชี่ยวชาญ ครู
ผู้ช่วย
-

ทั่วไป
พนักงานจ้าง
ค.ศ. ค.ศ. ค.ศ. ค.ศ. ค.ศ. ปฏิบัติงาน ชานาญ อาวุโส ลูกจ้างประจา ภารกิจ ทั่วไป รวม
1
2 3 4
5
งาน
1
1
1
1
6

โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.)(-)

ระดับ
จานวน

อานวยการท้องถิ่น
ต้น กลาง สูง
-

วิชาการ
ปฏิบัติการ ชานาญการ ชานาญการพิเศษ
-

ทั่วไป
พนักงานจ้าง
ลูกจ้างประจา
รวม
เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชานาญงาน อาวุโส
ภารกิจ ทั่วไป
-

