
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังยาง   โทร/โทรสาร.   0-4257-7074            
ท่ี   นพ  77601/289    วันท่ี  23 พฤษภาคม  25๖๓    

เร่ือง  ขออนุมัตดิ าเนินการจัดท าประกาศก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การ 
         บริหารส่วนต าบลจากขนาดกลางเป็นประเภทสามัญ       

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังยาง 

  เรื่องเดิม 
ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ในการประชุมครั้งที่ 10/2562   

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
เพื่อให้มีความเหมาะสมกับภารกิจตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลปัจจุบันแล้วนั้น  

ข้อเท็จจริง 
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครพนม ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่  

26 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติเห็นชอบประกาศ  เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับ
ต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท า
ประกาศก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยในระยะเริ่มแรก 
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ตามหลักเกณฑ์ฉบับเดิม ก าหนดให้เป็น
องค์การบริหารส่วนต าบลประเภทสามัญ ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของ ก.อบต.จังหวัด 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
๑. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ 

โครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2558 ลงวันที่  3 กุมภาพันธ์        
พ.ศ. 2559  

๒. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ 
โครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  ลงวันที่ ๒ 7 
เมษายน ๒๕63 

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ 
  เพื่อให้เป็นไปตามประกาศข้างต้น จึงขออนุมัติด าเนินการจัดท าร่างประกาศก าหนดโครงสร้าง
ส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลวังยาง จากเดิมองค์การบริหารส่วนต าบลขนาด
กลาง เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลประเภทสามัญ ก่อนเสนอให้ ก.อบต.จังหวัดนครพนม พิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

(ลงช่ือ) 
       (นางสาวศุทธนุช  ปทุมวัน) 

  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังยาง 

/เรียน... 
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เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังยาง  
- เพื่อโปรดพิจารณา 

      - เห็นควรอนุมัติ  

(ลงช่ือ) ว่าที่ ร.ต. 
 (วุฒิชัย  แพงจ่อย) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังยาง 
 

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(    )  อนุมัต ิ
(    )  ไม่อนุมัติ เพราะ........................................... 
 ............................................................................... 

(ลงช่ือ) 
        (นายเรืองศักดิ์  วงค์ศรีชา) 

 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังยาง  



 
 

ที่ นพ ๗๗๖๐๑/                                    ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลวังยาง 
                          อ าเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ๔๘๑๓๐ 

         มิถุนายน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง    ส่งประกาศก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลวังยาง 

เรียน    ประธานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครพนม 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวังยาง เรื่อง การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับ 
ต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลวังยาง         จ านวน  1  ฉบับ 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบล วังยาง  ได้จัดท าโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่ง   
สายงานบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล จากองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง เป็นองค์การบริหารส่วน
ต าบลประเภทสามัญ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
โครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เพื่อเสนอ     
ขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครพนม ก่อนประกาศให้มีผลบังคับใช้ต่อไปนั้น  

บัดน้ี คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครพนม ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓    
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบการ ก าหนด โครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่ง       
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังยางเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งประกาศโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งฯ 
ฉบับดังกล่าว ทั้งนี้ได้รายงานให้อ าเภอวังยางทราบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

                       ขอแสดงความนับถือ 
             
     
 

              (นายเรืองศักดิ์  วงค์ศรีชา) 
                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังยาง 
 

 
 
 
 
 
ส านักงานปลัด อบต. 
โทร. ๐-๔๒๕๗ ๗๐๗๔ 
โทรสาร. ๐-๔๒๕๗ ๗๐๗๔ 
 



 
 

ที่ นพ ๗๗๖๐๑/                                     ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลวังยาง 
                          อ าเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ๔๘๑๓๐ 

         มิถุนายน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง    ส่งประกาศก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลวังยาง 

เรียน    นายอ าเภอวังยาง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวังยาง เรื่อง การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับ 
ต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลวังยาง         จ านวน  1  ฉบับ 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบล วังยาง  ได้จัดท าโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่ง   
สายงานบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล จากองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง เป็นองค์การบริหารส่วน
ต าบลประเภทสามัญ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
โครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เพื่อเสนอ     
ขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครพนม ก่อนประกาศให้มีผลบังคับใช้ต่อไปนั้น  

บัดน้ี คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครพนม ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓    
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบการ ก าหนด โครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่ง       
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังยางเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งประกาศโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งฯ 
ฉบับดังกล่าว ทั้งนี้ได้รายงานให้จังหวัดทราบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

                       ขอแสดงความนับถือ 
             
     
 

              (นายเรืองศักดิ์  วงค์ศรีชา) 
                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังยาง 
 

 
 
 
 
 
ส านักงานปลัด อบต. 
โทร. ๐-๔๒๕๗ ๗๐๗๔ 
โทรสาร. ๐-๔๒๕๗ ๗๐๗๔ 
 



 
 

ที่ นพ ๗๗๖๐๑/583                                     ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลวังยาง 
                          อ าเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ๔๘๑๓๐ 

    22  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

เรื่อง    ขอปรับปรุงโครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง เป็นประเภทสามัญ 

เรียน    ประธานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครพนม 

อ้างถึง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างส่วน 
ราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. โครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลวังยาง 
      ประเภทสามัญ            จ านวน  1  ชุด 
  2. ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวังยาง               จ านวน  1  ฉบับ 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลวังยาง  ได้จัดท าโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งของ 
องค์การบริหารส่วนต าบล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563        
จากโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งจากองค์การบริหารส่วนต าบล (เดิม) ขนาดกลาง ปรับเป็น
องค์การบริหารส่วนต าบล ประเภทสามัญ เรียบร้อยแล้ว  
 
                      ดังน้ัน  องค์การบริหารส่วนต าบลวังยาง จึงขอส่งโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งฯ 
ดังกล่าว มาเพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครพนม  
 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการ 
 

                       ขอแสดงความนับถือ 
             
     
 

              (นายเรืองศักดิ์  วงค์ศรีชา) 
                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังยาง 
 

 
 
 
 
ส านักงานปลัด อบต. 
โทร. ๐-๔๒๕๗ ๗๐๗๔ 
โทรสาร. ๐-๔๒๕๗ ๗๐๗๔ 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวังยาง 

เรื่อง การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลวังยาง 
....................................................... 

ด้วยคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลได้ประกาศเปลี่ยนแปลงโครงสร้างส่วนราชการ
และระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบล จากเดิมให้เป็นไปตามขนาดขององค์การบริหารส่วนต าบล  
คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ แก้ไขให้เป็นไปตามประเภทองค์การบริหารส่วนต าบล คือ ประเภท
สามัญ ประเภทสามัญระดับสูง และประเภทพิเศษ  ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2562  

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ ประกอบมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครพนม  
ในการประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่  ๒๙ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลวังยาง
(ขนาดกลาง) เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลประเภทสามัญ และได้จัดท าโครงสร้างส่วนราชการและระดับ
ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลในแผนอัตราก าลัง ๓ ปี เป็นไปตามเงื่อนไขของประเภทองค์การบริหารส่วนต าบล
ประเภทสามัญแล้ว 
   

ประกาศ ณ วันที่         มถุินายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

         
                (นายเรืองศักดิ์  วงค์ศรีชา)  

           นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลวังยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบล วังยาง (ใหม่) ประเภทสามัญ 
                     
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
(นวก.ตรวจสอบภายในช านาญการ) 

ส านักงานปลัด 
หัวหน้าส านักปลัด อบต. 

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 

กองคลัง 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

กองช่าง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

๑.๑ งานบริหารทั่วไป 
๑.๒ งานนโยบายและแผน 
๑.๓ งานกฎหมายและคด ี
๑.๔ งานบริหารการศึกษา งานส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
๑.๕ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑.๖ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห ์
๑.๗ งานส่งเสริมการเกษตร 
๑.๘ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
 

๒.๑ งานการเงินและงานบัญชี 
๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ
 

๓.๑ งานก่อสร้าง 
๓.๒ งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 
๓.๓ งานผังเมือง 
 

 
 

รองปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

 
 



โครงสร้าง ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังยาง ประเภทสามัญ 
 

 

 
                                              

 
 

   
                                                                
 
- นักจัดการงานทั่วไป (ชก.) (๑)     -นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชก.) (๑)       - นักพัฒนาชุมชน (ปก.) (๑)         - นักวิชาการศึกษา (ปก.) (๑)  
    
                   
 

- นิติกร (ปก.) (๑)   - นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.) (๑) (ว่าง) - เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.) (๑) (ว่าง)   
- นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) (๑)  - นักสันทนาการ ( ชก.) (๑)    - ครู (คศ. ๒) (๑)    - ครู (คศ.๑) ( 3)  
- ครูผู้ดูแลเด็ก (๑) (ว่าง)    - เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.) (๑) (ว่าง)  - ผู้ช่วย จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ภารกิจ) (๑)  
- ผู้ช่วย จพง.ธุรการ (ภารกิจ) (๒)  - ผู้ช่วย จพง.สาธารณสุข (ภารกิจ) (๑)  - ผู้ช่วย จพง.พัฒนาชุมชน (ภารกิจ) (๑)    
- พนักงานขับรถยนต์ (ภารกิจ) (๑)  - พนักงานขับรถบรรทุกน้ า (ภารกิจ) (๑)  - ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) (๖)    
- ภารโรง (ทั่วไป) (๑)   - คนงานทั่วไป (ทั่วไป) (๒)   -  ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) (๑)   

ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป คร ู ลูกจ้าง 

ประจ า 

พนักงานจ้าง 

รวม 
ภารกิจ ทั่วไป 

ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ครูผู้ช่วย คศ.๑ คศ.๒ 
จ านวน ๑ - - ๔ 4 - - ๒ - - 1 3 1 - ๑๓ ๔ ๓๓ 

หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑) 

งานบริหารท่ัวไป 
 

งานนโยบายและแผน 
 

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม  

 

งานสวัสดิการสังคมและ 
พัฒนาชุมชน 

 
 

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 

 

งานกฎหมายและคด ี
 
 

 

งานส่งเสริมการเกษตร 
 
 

 



โครงสร้าง กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลวังยาง ประเภทสามัญ 
 

       
 

                                              
 

   
                                                                
 
 - นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) (๑) (ว่าง)  - จพง.พัสดุ (ชง.) (๑)     - จพง.จัดเก็บรายได้ (ปง.) (๑)  

- จพง.การเงินและบัญชี (ปง.) (๑)    - ผู้ช่วย จพง.ธุรการ (ภารกิจ) (๑)    - ผู้ช่วย จพง.พัสดุ (ภารกิจ) (๑)  

- ผู้ช่วย จพง.การเงินและบัญชี (ภารกิจ) (๑)   - ผู้ช่วย จพง.จัดเก็ บรายได้ (ภารกิจ) (๑)    
 
 
 
 
 

 
 

ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ท่ัวไป 

ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง 

รวม 
ภารกิจ ทั่วไป 

ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เช่ียวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส 
จ านวน ๑ - - 1 - - - ๒ ๑ - - ๔ - ๙ 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (๑) 

 

งานการเงินและบัญชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
 
 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 



โครงสร้าง กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลวังยาง ประเภทสามัญ 
 
 

                                              
 
 

   
                                                                
 
 

- นายช่างโยธา (ปง.) (๑)     - ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ (ภารกิจ) (๑)  
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ภารกิจ) (๑)    - พนักงานสูบน้ า (ภารกิจ) (๑) 
- ผู้ช่วย จพง.ธุรการ (ภารกิจ) (๑)    - คนงานเครื่องสูบน้ า (ทั่วไป) (๑)  
      
 
 
 
 

 

ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ท่ัวไป 

ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง 

รวม 
ภารกิจ ทั่วไป 

ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เช่ียวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส 
จ านวน ๑ - - - - - - ๑ - - - ๔ ๑ ๗ 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (๑) 

งานก่อสร้าง  
 

งานออกแบบ และควบคุมอาคาร งานผังเมือง 
 



 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวังยาง 

เรื่อง การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลวังยาง 
....................................................... 

ด้วยคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลได้ประกาศเปลี่ยนแปลงโครงสร้างส่วนราชการ
และระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบล จากเดิมให้เป็นไปตามขนาดขององค์การบริหารส่วนต าบล  
คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ แก้ไขให้เป็นไปตามประเภทองค์การบริหารส่วนต าบล คือ ประเภท
สามัญ ประเภทสามัญระดับสูง และประเภทพิเศษ  ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2562  

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ ประกอบมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครพนม  
ในการประชุมครั้งที่......../๒๕๖๓ เมื่อวันที่..........พฤษภาคม ๒๕๖๓ ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลวังยาง
(ขนาดกลาง) เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลประเภทสามัญ และได้จัดท าโครงสร้างส่วนราชการและระดับ
ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลในแผนอัตราก าลัง ๓ ปี เป็นไปตามเงื่อนไขของประเภทองค์การบริหารส่วนต าบล
ประเภทสามัญแล้ว 
   

ประกาศ ณ วันที่         พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

           
                (นายเรืองศักดิ์  วงค์ศรีชา)  

           นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลวังยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร่างประกาศ 



โครงสร้างส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบล วังยาง (ใหม่) ประเภทสามัญ 
                     
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
(นวก.ตรวจสอบภายในช านาญการ) 

ส านักงานปลัด 
หัวหน้าส านักปลัด อบต. 

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 

กองคลัง 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

กองช่าง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

๑.๑ งานบริหารทั่วไป 
๑.๒ งานนโยบายและแผน 
๑.๓ งานกฎหมายและคด ี
๑.๔ งานบริหารการศึกษา งานส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
๑.๕ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑.๖ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห ์
๑.๗ งานส่งเสริมการเกษตร 
๑.๘ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
 

๒.๑ งานการเงินและงานบัญชี 
๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ
 

๓.๑ งานก่อสร้าง 
๓.๒ งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 
๓.๓ งานผังเมือง 
 

 
 

รองปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

 
 



โครงสร้าง ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังยาง ประเภทสามัญ 
 

 

 
                                              

 
 

   
                                                                
 
- นักจัดการงานทั่วไป (ชก.) (๑)     -นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชก.) (๑)       - นักพัฒนาชุมชน (ปก.) (๑)         - นักวิชาการศึกษา (ปก.) (๑)  
    
                   
 

- นิติกร (ปก.) (๑)    - นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) (๑)    - นักสันทนาการ (ชก.) (๑)   
- ครู (คศ.๒) (๑)     - ครู (คศ.๑) ( 3)     - ครู ผู้ดูแลเด็ก (๑) (ว่าง) 
- จพง.สาธารณสุข (ปง./ชง.) (๑) (ว่าง)  - ผู้ช่วย จพง.ธุรการ (ภารกิจ) (๒)   - ผู้ช่วย จพง.สาธารณสุข (ภารกิจ) (๑)   
- ผู้ช่วย จพง.พัฒนาชุมชน (ภารกิจ) (๑)  - ผู้ช่วย จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ภารกิจ) (๑) 
- พนักงานขับรถยนต์ (ภารกิจ) (๑)   - พนักงานขับรถบรรทุกน้ า (ภารกิจ) (๑)  - ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) (๖)    
- ภารโรง (ทั่วไป) (๑)    - คนงานทั่วไป (ทั่วไป) (๒)   -  ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) (๑) 

ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป คร ู ลูกจ้าง 

ประจ า 

พนักงานจ้าง 

รวม 
ภารกิจ ทั่วไป 

ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ครูผู้ช่วย คศ.๑ คศ.๒ 
จ านวน ๑ - - ๓ 4 - - ๑ - - 1 3 1 - ๑๓ ๔ ๓๑ 

หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑) 

งานบริหารท่ัวไป 
 

งานนโยบายและแผน 
 

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม  

 

งานสวัสดิการสังคมและ 
พัฒนาชุมชน 

 
 

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 

 

งานกฎหมายและคด ี
 
 

 

งานส่งเสริมการเกษตร 
 
 

 



โครงสร้าง กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลวังยาง ประเภทสามัญ 
 

       
 

                                              
 

   
                                                                
 
 - นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) (๑) (ว่าง)  - จพง.พัสดุ (ชง.) (๑)     - จพง.จัดเก็บรายได้ (ปง.) (๑)  

- จพง.การเงินและบัญชี (ปง.) (๑)    - ผู้ช่วย จพง.ธุรการ (ภารกิจ) (๑)    - ผู้ช่วย จพง.พัสดุ (ภารกิจ) (๑)  

- ผู้ช่วย จพง.การเงินและบัญชี (ภารกิจ) (๑)   - ผู้ช่วย จพง.จัดเก็ บรายได้ (ภารกิจ) (๑)    
 
 
 
 
 

 
 

ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ท่ัวไป 

ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง 

รวม 
ภารกิจ ทั่วไป 

ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เช่ียวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส 
จ านวน ๑ - - 1 - - - ๒ ๑ - - ๔ - ๙ 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (๑) 

 

งานการเงินและบัญชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
 
 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 



โครงสร้าง กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลวังยาง ประเภทสามัญ 
 
 

                                              
 
 

   
                                                                
 
 

- นายช่างโยธา (ปง.) (๑)     - ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ (ภารกิจ) (๑)  
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ภารกิจ) (๑)    - พนักงานสูบน้ า (ภารกิจ) (๑) 
- ผู้ช่วย จพง.ธุรการ (ภารกิจ) (๑)    - คนงานเครื่องสูบน้ า (ทั่วไป) (๑)  
      
 
 
 
 

 

ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ท่ัวไป 

ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง 

รวม 
ภารกิจ ทั่วไป 

ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เช่ียวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส 
จ านวน ๑ - - - - - - ๑ - - - ๔ ๑ ๗ 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (๑) 

งานก่อสร้าง  
 

งานออกแบบ และควบคุมอาคาร งานผังเมือง 
 


