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แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

1 งานบริหารงานทั่วไป (1.10) 
2 งานนโยบายและแผน(9.10) 
3 งานนิติการ(1.7) 
4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(1.5) 
5 งานสวัสดิการสังคม(11.1) 
6 งานการเจ้าหน้าท่ี(1.1) 
7 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(11.1) 
 

1 งานการเงินและบัญชี(3.4) 
2 งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้  (3.11) 
3 งานพัสดุและทรัพยส์ิน(3.6) 
 

1 งานแบบแผนและก่อสร้าง(5.1) 
2 งานควบคุมอาคาร(5.2) 
3 งานส ารวจและออกแบบ(5.9) 
4 งานวิศวกรรมโยธา(5.5) 
 

1  งานบริหารการศึกษา (11.2) 
2  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (11.3) 
3  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(11.7) 
4  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน(11.8) 
5  งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ(11.9) 

 
 
 
 
 

 
 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด (นักบริหารงานท้องถิน่ ระดับกลาง) 

หน่วยตรวจสอบภายใน 



 

โครงสร้างของส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานบริหารงานทั่วไป 
  
 
- ผ.ช.เจ้าพนักงานธุรการ(๑) 
- ภารโรง (๑) 
- คนงาน (3)  
- พนักงานขับรถยนต์ ๑ อัตรา 
   

งานนโยบายและแผน 
 
 
- นักวิเคราะห์นโยบาย            
และแผน ชก. (๑)  

 

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั (๑) 

งานนิติการ 
 
 
- 

งานสวัสดิการสังคม 
 
 
- นักพัฒนาชุมชน ช.ก  (๑) 
- คนงาน ๑ อัตรา  
 

งานการเจ้าหน้าที่   
 
 

-นักทรัพยากรบุคคล ปก
(1) 
 

งานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  
 
- พนักงานขับรถบรรทุก
ขยะ (๑) 
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ประเภท ทั่วไป วิชาการ อ านวยการท้องถิ่น บริหารท้องถิ่น 

หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

(๑) 



 

นางสาวไพรนิทร  วดัสวุรรณ์
 หวัหนา้สาํนกัปลดั

นางสาวสกุญัญา  แสงทอง
นักวเิคราะหน์โยบายและแผน

ชาํนาญการ

นางสาววนัเพ็ญ  สขุพรอ้ม
นักพัฒนาชมุชนชาํนาญการ

นายเกรยีงศกัดิ�  สวุลกัษณ์
นักทรัพยากรบคุคลปฏบิตักิาร

นางสาววไิลวรรณ  แขกเตา้
ผูช้ว่ยเจา้พนักงานธรุการ

นายสมศกัดิ�  นาคแท ้
ผุูช้ว่ยเจา้พนักงานป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั

นายธรีะยธุ  แขกเตา้
พนักงานขบัรถยนต์

นายเจรญิ สงัขพ์กุ
คนงาน

นางชญาภา  แสงอยู่
ภารโรง

นายเอนก อนิดษิฐ์
คนงาน

 

นายปัญญา คํามา
พนักงานขบัรถบรรทกุขยะ

นางสาวเมทนิ ีมามาก
คนงาน

 

     

     

     

     

         

หนา้หลกั

ประวตัคิวามเป็นมา

ขอ้มลูพื�นฐาน

สภาพทั�วไป

สภาพทางเศรษฐกจิ

สภาพทางสงัคม

การบรกิารพื�นฐาน

ขอ้มลูอื�น ๆ

แผนที�ดาวเทยีม

คณะผูบ้รหิาร

สมาชกิสภาอบต.

ปลดัองคก์ารบรหิารสว่น
ตาํบล

สาํนกังานปลดั

กองคลงั

กองชา่ง

กองการศกึษา

หนังสอืราชการภายใน

คูม่อืบรกิารประชาชน

คูม่อืการปฏบิตังิาน

แผนพัฒนาทอ้งถิ�น

ขอ้บญัญัตงิบประมาณ

แผนดําเนนิงาน

รายงานผลการปฏบิตังิาน

ระเบยีบขอ้กฏหมาย

รายงานการประชมุสภา

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา

ขอ้บญัญัตตํิาบล

แผนภมูขิั �นตอนการปฏบิตังิาน

งบแสดงฐานะการเงนิ

การตดิตามประเมนิผลแผนฯ

แผนป้องกนัการทจุรติและ
ประพฤตมิชิอบระยะ๕ปี

ฐานขอ้มลูภมูปัิญญาทอ้งถิ�น

งานกองการศกึษา

จัดซื�อจัดจา้ง

แผนการใชจ้า่ยเงนิ

ITA อบต.บา้นหาด

ขา่วประชาสมัพันธ์

ตดิตอ่อบต.

รอ้งเรยีนรอ้งทกุข์

ประมวลภาพกจิกรรม
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               โครงสร้างกองคลัง 
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ประเภท ทั่วไป วิชาการ อ านวยการทอ้งถิ่น บริหารท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 

งานการเงินและงานบัญชี 
-นักวิชาการเงินและบัญชี 
ลูกจ้างประจ า (๑) 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลังระดับต้น) 

(๑) 
 

งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 
-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้(๑) 

งานพัสดุและทรัพย์สิน 
- นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (๑)  
- เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน(๑) 



 

   

 
นางธญัญธร สมพงษ์
ผูอํ้านวยการกองคลงั  

นางสาววชินิ ี ชา้งมขุดา
นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร

  

นางสาวชนภิญิดา กลุไทย
เจา้พนักงานพัสดชุาํนาญงาน

  

นางสาวกรินันท ์สรุยิากานนท์
เจา้พนักงานจัดเกบ็รายได ้

 ปฏบิตังิาน

   

 
นางจฑุามาศ พลูเนตร์
นักวชิาการเงนิและบญัชี  

     

     

     

     

     

     

 

 

         

หนา้หลกั

ประวตัคิวามเป็นมา

ขอ้มลูพื�นฐาน

สภาพทั�วไป

สภาพทางเศรษฐกจิ

สภาพทางสงัคม

การบรกิารพื�นฐาน

ขอ้มลูอื�น ๆ

แผนที�ดาวเทยีม

คณะผูบ้รหิาร

สมาชกิสภาอบต.

ปลดัองคก์ารบรหิารสว่น
ตาํบล

สํานักงานปลดั

กองคลงั

กองชา่ง

กองการศกึษา

หนังสอืราชการภายใน

คูม่อืบรกิารประชาชน

คูม่อืการปฏบิตังิาน

แผนพัฒนาทอ้งถิ�น

ขอ้บญัญัตงิบประมาณ

แผนดําเนนิงาน

รายงานผลการปฏบิตังิาน

ระเบยีบขอ้กฏหมาย

รายงานการประชมุสภา

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา

ขอ้บญัญัตตํิาบล

แผนภมูขิั �นตอนการปฏบิตังิาน

งบแสดงฐานะการเงนิ

การตดิตามประเมนิผลแผนฯ

แผนป้องกนัการทจุรติและ
ประพฤตมิชิอบระยะ๕ปี

ฐานขอ้มลูภมูปัิญญาทอ้งถิ�น

งานกองการศกึษา

จัดซื�อจัดจา้ง

แผนการใชจ้า่ยเงนิ

ITA อบต.บา้นหาด

ขา่วประชาสมัพันธ์

ตดิตอ่อบต.

รอ้งเรยีนรอ้งทกุข์

ประมวลภาพกจิกรรม
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กองคลัง



โครงสร้างกองช่าง 

 

จ านวน - ๒ - - - - - ๑ - - - - - - 2 
ระดับ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เช่ียวชาญ ต้น กลาง สูง ต้น กลาง สูง ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 

ประเภท ทั่วไป วิชาการ อ านวยการทอ้งถิ่น บริหารท้องถิ่น 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

(๑) 

งานควบคุมอาคาร 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (๑)

งานแบบแผนและก่อสร้าง 
- นายช่างโยธาช านาญงาน (๑)

งานส ารวจและออกแบบ 
- คนงาน (๑)

งานวิศวกรรมโยธา 
- นายช่างโยธาช านาญงาน (๑)



นายพรีพงษ์ สสีวา่ง
ผูอํ้านวยการกองชา่ง

นายวราวฒุ ิกวางครีี
นายชา่งโยธาชาํนาญงาน

นายจตพุร  อํ�าแกว้
นายชา่งโยธาชาํนาญงาน

นางสาวนัทธมน พว่งจารี
ผูช้ว่ยเจา้พนักงานธรุการ

นายสชุาต ิจงดี
คนงาน

หนา้หลกั

ประวตัคิวามเป็นมา

ขอ้มลูพื�นฐาน

สภาพทั�วไป

สภาพทางเศรษฐกจิ

สภาพทางสงัคม

การบรกิารพื�นฐาน

ขอ้มลูอื�น ๆ

แผนที�ดาวเทยีม

คณะผูบ้รหิาร

สมาชกิสภาอบต.

ปลดัองคก์ารบรหิารสว่น
ตาํบล

สํานักงานปลดั

กองคลงั

กองชา่ง

กองการศกึษา

หนังสอืราชการภายใน

คูม่อืบรกิารประชาชน

คูม่อืการปฏบิตังิาน

แผนพัฒนาทอ้งถิ�น

ขอ้บญัญัตงิบประมาณ

แผนดําเนนิงาน

รายงานผลการปฏบิตังิาน

ระเบยีบขอ้กฏหมาย

รายงานการประชมุสภา

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา

ขอ้บญัญัตตํิาบล

แผนภมูขิั �นตอนการปฏบิตังิาน

งบแสดงฐานะการเงนิ

การตดิตามประเมนิผลแผนฯ

แผนป้องกนัการทจุรติและ
ประพฤตมิชิอบระยะ๕ปี

ฐานขอ้มลูภมูปัิญญาทอ้งถิ�น

งานกองการศกึษา

จัดซื�อจัดจา้ง

แผนการใชจ้า่ยเงนิ

ITA อบต.บา้นหาด

ขา่วประชาสมัพันธ์

ตดิตอ่อบต.

รอ้งเรยีนรอ้งทกุข์

ประมวลภาพกจิกรรม
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โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวน - - - - ๑ - - - - - - - - 2 - 3 
ระดับ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เช่ียวชาญ ต้น กลาง สูง ต้น กลาง สูง ครู 

  
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 

ประเภท ทั่วไป วิชาการ อ านวยการทอ้งถิ่น บริหารท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น) 

(๑) 

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- ครู ศศ. ๒  (1)  
- ผู้ดูแลเด็ก(2) 
- คนงาน (๑) 

  - ครูผู้ดูแลเด็ก (๑) ก าหนด
เพ่ิม 
 

งานบริหารการศึกษา 
  - นักวิชาการศึกษา   
    ชก. (๑) 
 
 
 

งานส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

- 

งานกิจกรรมเด็ก และ
เยาวชน 

- 

งานส่งเสริมกีฬา และ
นันทนาการ 

- 



นางสาวศริพิร  เอมดี
 นักวชิาการศกึษาชาํนาญการ

นางสาวมยรุ ี บวบเมอืง
คร ูคศ.๒

นางเพ็ญศร ี เลศิอาวาส
ผูด้แูลเด็ก

น.ส.วลิาวลัย ์ จนัทรเ์ปรม
ผูด้แูลเด็ก

นางวนัเพ็ญ  สงัขพ์กุ
คนงาน

หนา้หลกั

ประวตัคิวามเป็นมา

ขอ้มลูพื�นฐาน

สภาพทั�วไป

สภาพทางเศรษฐกจิ

สภาพทางสงัคม

การบรกิารพื�นฐาน

ขอ้มลูอื�น ๆ

แผนที�ดาวเทยีม

คณะผูบ้รหิาร

สมาชกิสภาอบต.

ปลดัองคก์ารบรหิารสว่น
ตาํบล

สํานักงานปลดั

กองคลงั

กองชา่ง

กองการศกึษา

หนังสอืราชการภายใน

คูม่อืบรกิารประชาชน

คูม่อืการปฏบิตังิาน

แผนพัฒนาทอ้งถิ�น

ขอ้บญัญัตงิบประมาณ

แผนดําเนนิงาน

รายงานผลการปฏบิตังิาน

ระเบยีบขอ้กฏหมาย

รายงานการประชมุสภา

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา

ขอ้บญัญัตตํิาบล

แผนภมูขิั �นตอนการปฏบิตังิาน

งบแสดงฐานะการเงนิ

การตดิตามประเมนิผลแผนฯ

แผนป้องกนัการทจุรติและ
ประพฤตมิชิอบระยะ๕ปี

ฐานขอ้มลูภมูปัิญญาทอ้งถิ�น

งานกองการศกึษา

จัดซื�อจัดจา้ง

แผนการใชจ้า่ยเงนิ

ITA อบต.บา้นหาด

ขา่วประชาสมัพันธ์

ตดิตอ่อบต.

รอ้งเรยีนรอ้งทกุข์

ประมวลภาพกจิกรรม เลื�อนขึ�นเลื�อนขึ�น

นางสาวศิริพร เอมดี
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน

ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสานาและวัฒนธรรม
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จ านวน - - - - - - - - - - - - - - - 
ระดับ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เช่ียวชาญ ต้น กลาง สูง ต้น กลาง สูง ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 

ประเภท ทั่วไป วิชาการ อ านวยการทอ้งถิ่น บริหารท้องถิ่น 

 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

(๑) 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก/ชก  

(๑) 
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