โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแฮ้ว
ปลัด อบต.
รองปลัด อบต.

(นักบริหำรงำนท้องถิ่น ระดับกลำง)

(นักบริหำรงำนท้องถิน่ ระดับต้น)
สานักงานปลัด
(นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น) (1)
1. งานบริหารทั่วไป
- นักทรัพยำกรบุคคล ปก. /ชก. (1)
- พนักงำนขับรถยนต์ (3)
- พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดกลำง (1)
- พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ(1)
- ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร(1)
- คนงำนทั่วไป (6)
- คนงำนประจำรถขยะ (1)
2. งานกฎหมายและคดี
- นิติกร ปก./ชก. (1)
3. งานนโยบายและแผน
- นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ปก./ชก. (1)
4.งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- นักวิชำกำรศึกษำ ปก./ชก. (1)
- ครูผู้ดูแลเด็ก (2)
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (3)

ประเภท
ตำแหน่ง
จำนวน

กองช่าง
(นักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น) (1)

กองคลัง
(นักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น) (1)
ฝ่ายบริหารงานการคลัง
(นักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น) (1)
1. งานการเงิน
- เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี ปง/ชง. (1)
2. งานบัญชี
- นักวิชำกำรคลัง ปก./ชก. (1)
3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้ ปก./ชก. (1)
- เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ (ลูกจ้ำงประจำ) (1)
- ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ (1)
4. งานทะเบียนทรัพย์สนิ และพัสดุ
- นักวิชำกำรพัสดุ ปก./ชก. (1)
- เจ้ำพนักงำนพัสดุ ปง./ชง. (1)

บริหำร
7

วิชำกำร
ชำนำญกำร ปฏิบัติกำร
5
2

อำวุโส
1

1. งานก่อสร้าง
-นำยช่ำงโยธำ ปง./ชง./อส.(1)
2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร
-นำยช่ำงโยธำ ชง./ปง.(1)
3. พนักงานจ้าง
- ผู้ช่วยนำยช่ำงไฟฟ้ำ (1)
- คนงำนทั่วไป (1)

ทั่วไป
ชำนำญงำน
2

ลูกจ้ำงประจำ
ปฏิบัติงำน
2

2

กองสวัสดิการสังคม
(นักบริหำรสวัสดิกำรสังคม ระดับต้น) (1)
1. งานพัฒนาชุมชน
- นักพัฒนำชุมชน (ลูกจ้ำงประจำ)(1)
2. งานสังคมสงเคราะห์
3. งานกิจการสตรีและคนชรา
- เจ้ำพนักงำนธุรกำร ปง./ชง. (1)

พนักงำนจ้ำง
ตำมภำรกิจ
11

พนักงำนจ้ำง
ทั่วไป
8

โครงสร้างของสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแฮ้ว
หัวหน้าสานักปลัด
(นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น) (1)

งำนบริหำรทั่วไป

งำนนโยบำยและแผน
- นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
ปก./ชก.(1)

-นักทรัพยำกรบุคคล ปก./ช.ก. (1)
- พนักงำนขับรถยนต์ (3)
- พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดกลำง (1)
- พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ(1)
- ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร(1)
- คนงำนทั่วไป (6)
- คนงำนประจำรถขยะ (1)

ประเภท
ตำแหน่ง
จำนวน

บริหำร
1

วิชำกำร
ชำนำญกำร ปฏิบัติกำร
3
1

งำนกฎหมำยและคดี
-นิติกร ปก./ชก. (1)

ทั่วไป
ชำนำญงำน ปฏิบัติงำน

ลูกจ้ำงประจำ

งำนส่งเสริมกำรศึกษำศำสนำ
และวัฒนธรรม
-นักวิชำกำรศึกษำ ปก./ชก.(1)
-ครู (2)
-ผู้ดูแลเด็ก (3)

พนักงำนจ้ำง
ตำมภำรกิจ
9

พนักงำนจ้ำง
ทั่วไป
7

โครงสร้างของกองคลังองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแฮ้ว
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น) (1)

ฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น) (1)

งานการเงิน

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

งานบัญชี

-เจ้ำพนักงำนกำรเงินและ
บัญชี ปง./ชง. (1)

-นักวิชำกำรคลัง ปก./ชก. (1)

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

-นักวิชำกำรพัสดุ ปก./ชก. (1)
-เจ้ำพนักงำนพัสดุ ปง./ชง.(1)

-นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้ ปก./ชก.(1)
-เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้
(ลูกจ้ำงประจำ) (1)
-ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ (1)

- นักวิชำกำรคลัง 1-3/4 (1)

น

ประเภท
ตำแหน่ง
จำนวน

บริหำร
2

วิชำกำร
ชำนำญกำร ปฏิบัติกำร
2
1

ทั่วไป
ชำนำญงำน ปฏิบัติงำน
1
1

ลูกจ้ำงประจำ
1

พนักงำนจ้ำง
ตำมภำรกิจ
1

พนักงำนจ้ำง
ทั่วไป

โครงสร้างของกองช่างองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแฮ้ว
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น) (1)

งำนก่อสร้ำง

งำนออกแบบและควบคุมอำคำร
-นำยช่ำงโยธำ ปง./ชง. (1)

- นำยช่ำงโยธำ ปง/ชง./อส. (1)
- ผู้ช่วยนำยช่ำงไฟฟ้ำ (1)
- คนงำนทั่วไป (1)

ประเภท
ตำแหน่ง
จำนวน

บริหำร

วิชำกำร
ชำนำญกำร ปฏิบัติกำร

1

น

อำวุโส
1

ทั่วไป
ชำนำญงำน
1

ลูกจ้ำงประจำ
ปฏิบัติงำน

พนักงำนจ้ำง
ตำมภำรกิจ
1

พนักงำนจ้ำง
ทั่วไป
1

โครงสร้างของกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแฮ้ว
ผู้อำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม
(นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม ระดับต้น)(1)

งำนสังคมสงเครำะห์

งำนพัฒนำชุมชน
- นักพัฒนำชุมชน
(ลูกจ้ำงประจำ)

ประเภท
ตำแหน่ง
จำนวน

บริหำร
1น

- นักพัฒนำชุมชน
(ลูกจ้ำงประจำ)

วิชำกำร
ชำนำญกำร ปฏิบัติกำร

ทั่วไป
ชำนำญงำน ปฏิบัติงำน
1

งำนกิจกำรสตรีและคนชรำ
- เจ้ำพนักงำนธุรกำร
ปง./ชง. (1)

ลูกจ้ำงประจำ
1

พนักงำนจ้ำง
ตำมภำรกิจ

พนักงำนจ้ำง
ทั่วไป

