10. แผนภูมโิ ครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

สานักงานปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
-งานบริหารทั่วไป
-งานนโยบายและแผน
-งานกฎหมายและคดี
-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

-งานการเงินและบัญชี
-งานพัฒนาจัดเก็บรายได้
-งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

-งานก่อสร้าง
-งานออกแบบและผังเมือง
-งานประสานสาธารณูปโภค
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กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)
-งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
-งานกิจการโรงเรียน
-งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-งานบริหารการศึกษา

โครงสร้างสานักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลวังม่วง อาเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
หัวหน้าสานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

งานบริหารทั่วไป
-นักทรัพยากรบุคล(ชก.) (1)
-จพง.ธุรการ (ปง./ชง.) (2)
-พนักงานขับรถยนต์ (ลจ.) (ภ) (1)
(ทักษะ)
-คนงานทั่วไป (ลจ.) (ท) (3)
-ผช.จพง.ธุรการ(ลจ.) (ภ) (1)
-ผช.นวช.ประชาสัมพันธ์(ลจ.) (ภ)
(1)

ประเภท

อานวยการท้องถิ่น

ระดับ

ต้น

กลาง

สูง

จานวน

1

-

-

งานนโยบายและ
แผน

งานกฎหมาย
และคดี

-นักวิเคราะห์ฯ(ปก.)(1)
- ผช.นักวิเคราะห์ฯ
(ลจ.) (ภ) (1)

-นิติกร (ปก./ชก.)(1)

วิชาการ
ชานาญการ
ปฏิบัติการ ชานาญการ
เชี่ยวชาญ
พิเศษ
1
1
-

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
-จพง.ป้องกันฯ (ปง./ชง.) (1)
-พนักงานสูบน้า (ลป.)(1)
-ผช.จพง.ป้องกันฯ(ลจ.) (ภ) (1)
-คนงานทั่วไป (ลจ.) (ท) (3)

งานสวัสดิการและพัฒนา
ชุมชน

งานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

-นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) (1)
-ผช.นักพัฒนาชุมชน(ลจ.) (ภ) (1)
-ผช.จพง.พัฒนาชุมชน(ลจ.) (ภ)

-ผช.จพง.ธุรการ(ลจ.) (ภ) (1)
-จพง.สาธารณสุข (ปง./ชง.)(1)
-พนง.ขับเครื่องจักรกล(ลจ.)(ภ)
(1)(ทักษะ)
-คนงานประจารถขยะ(ลจ.)(ท)
(3)

(2)

ทั่วไป
ปฏิบัติการ/
ชานาญการ
2
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ปฏิบัติงาน

ชานาญงาน

-

-

ลูกจ้าง
ปฏิบัติงาน/ ประจา
อาวุโส
ชานาญงาน
4
1

พนักงานจ้าง
19

โครงสร้างกองช่าง
องค์การบริหารส่วนตาบลวังม่วง อาเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

งานก่อสร้าง
-นายช่างโยธา (ปง./ชง.)(1)
-จพง.ธุรการ (ปง./ชง.)(1)
-คนงานทั่วไป (ลจ.) (ท) (1)
-ผช.จพง.ธุรการ(ลจ.) (ภ) (1)

ประเภท

งานประสานสาธารณูปโภค

งานออกแบบและควบคุมอาคาร

-ผช.นายช่างโยธา (ลจ.) (ภ) (1)
-ผช.นายช่างไฟฟ้า(ลจ.) (ภ) (1)

-นายช่างเขียนแบบ (ปง./ชง.)(1)

อานวยการท้องถิ่น

วิชาการ

ระดับ

ต้น

กลาง

สูง

จานวน

1

-

-

ทั่วไป

ปฏิบัติการ ชานาญการ ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน
-

-

-
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-

ชานาญงาน

อาวุโส

-

-

ปฏิบัติงาน/
ชานาญงาน
3

ลูกจ้าง
ประจา

พนักงาน
จ้าง

-

4

โครงสร้างกองคลัง
องค์การบริหารส่วนตาบลวังม่วง อาเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

งานการเงินและบัญชี
-นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) (1)
-นักวิชาการคลัง (ปก.) (1)
-จพง.การเงินและบัญชี (ชง.) (1)
-จพง.การเงินและบัญชี (ปง./ชง.) (1)
-นักวิชาการเงินและบัญชี(ลป.)(1)

ประเภท
ระดับ
จานวน

งานทะเบียนทรัพย์และพัสดุ

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

-นักวิชาการพัสดุ(ปก./ชก.)(1
-จพง.พัสดุ (ปง./ชง.) (1)
-ผช.จพง.ธุรการ (ลจ.) (ภ) (1)
-คนงานทั่วไป (ลจ.) (ท) (2)

วิชาการ
ชานาญการ
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ชานาญการ
เชี่ยวชาญ
พิเศษ
1
1
-

-จพง.จัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.) (1)
-นักวิชการจัดเก็บรายได้ (ลป.) (1)
-ผช.จพง.จัดเก็บรายได้(ลจ.) (ภ) (1)
-คนงานทั่วไป (ลจ.) (ท) (1)

อานวยการท้องถิ่น

ทั่วไป
ปฏิบัติการ/
ชานาญการ
2
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ปฏิบัติงาน ชานาญงาน
-

1

อาวุโส
-

ปฏิบัติงาน/
ชานาญงาน
3

ลูกจ้าง
ประจา

พนักงาน
จ้าง

2

5

โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตาบลวังม่วง อาเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
ผู้อานวยการกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

-งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
-งานบริหารการศึกษา

งานกิจการโรงเรียน

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

-เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) (1)

-ครูผู้ดูแลเด็ก (2)
-ผู้ดูแลเด็ก (ลจ.) (ภ) (4)
-ผช.หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ลจ.)(ภ)(1)
-คนงานทั่วไป(ลจ.) (ท) (2)

-นักวิชาการศึกษา (ปก.) (1)
-ผช.จพง.ธุรการ (ลจ.) (ภ) (1)

ประเภท

อานวยการท้องถิ่น

ระดับ

ต้น กลาง

สูง

จานวน

1

-

-

วิชาการ
วิชาการ
ชานาญการ
ครูผู้ดูแลเด็ก
ปฏิบัติการ ชานาญการ
เชี่ยวชาญ
พิเศษ
1
1
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ทั่วไป
ปฏิบัติงาน

ชานาญงาน

อาวุโส

-

-

-

ปฏิบัติงาน/
ชานาญงาน
1

ลูกจ้าง
ประจา

พนักงาน
จ้าง

-

8

