
  

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 1 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 2 

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

หัวหน้า 
ส านักปลัด

องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด 

เลขานุการ
องค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด 

ผู้อ านวยการ 
กองสาธารณสุข 

ผู้อ านวยการ 
กองการศึกษา  

ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ป ี

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

ผู้อ านวยการ 
กองพัสดุและ

ทรัพย์สิน 

ผู้อ านวยการ 
กองการเจ้าหน้าที่ 

ผู้อ านวยการ 
กองช่าง 

ผู้อ านวยการ 
กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ 

ผู้อ านวยการ 
กองคลัง 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวดั 

ส านักงานเลขานุการ
องค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด 
 

เลขานุการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 

  

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

กองยุทธศาสตร ์
และงบประมาณ 

 

ผู้อ านวยการ 
กองยุทธศาสตร์ 
และงบประมาณ 

ฝ่ายงบประมาณ 

ฝ่ายยุทธศาสตร์
และแผนงาน 

กองคลัง 
 
 

ผู้อ านวยการ
กองคลงั 

ฝ่ายบริหาร 
งานคลัง  

ฝ่ายการเงิน
และบัญชี  

กองช่าง 
 
 

ผู้อ านวยการ 
กองช่าง   

ฝ่ายเครื่องจักรกล  
 

ฝ่ายส ารวจและ 
ออกแบบ    

 

กองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

 

ผู้อ านวยการ 
กองการศึกษา ศาสนา  

และวัฒนธรรม 

ฝ่ายบริหารการศึกษา  
 
 

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม  

 

ฝ่ายก่อสร้างและ 
ซ่อมบ ารุง  

 

โครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลังตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวดั 
 

กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน 

 

ผู้อ านวยการ 
กองพัสดุและ

ทรัพย์สิน 

กองการเจ้าหน้าที ่
 
 

ผู้อ านวยการ 
กองการเจ้าหน้าท่ี  

ฝ่ายสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง  

 

ฝ่ายส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากร  

 

ฝ่ายวินัยและ
ส่งเสริมคุณธรรม  

 

ส านักปลดัองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 

 

หัวหน้าส านักปลัด
องค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด  
 

ฝ่ายอ านวยการ 

ฝ่ายส่งเสริม 
การมีส่วนร่วม 
ของประชาชน   

 ฝ่ายตรวจติดตาม 
และประเมินผล 

ฝ่ายเร่งรัด
และจัดเก็บ

รายได้   

ฝ่ายจัดหาพัสดุ  
 

ฝ่ายทะเบียน
พัสดุและ
ทรัพย์สิน   

 

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ฝ่ายนิติการ  
 

ฝ่ายการประชุม 
 

กองสาธารณสุข 
 
 

ผู้อ านวยการ 
กองสาธารณสุข 

ฝ่ายบริหารงาน
สาธารณสุข 

ฝ่ายป้องกันและ
ควบคุมโรค 

ฝ่ายโรงพยาบาล 



  

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง) 

 
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  

 
 

   
   

 
 
 

 
 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

1. ฝ่ายอ านวยการ 
(นักบริหารงานทั่วไป 
ระดับต้น) 
2. ฝ่ายนิติการ  
(นักบริหารงานทั่วไป 
ระดับต้น) 
 

1. ฝ่ายการประชุม
(นักบริหารงานทัว่ไป 
ระดับต้น) 
2. ฝ่ายส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  
(นักบริหารงานทัว่ไป 
ระดับต้น) 
3. ฝ่ายบริหารงาน
ท่ัวไป   
(นักบริหารงานทัว่ไป 
ระดับต้น) 
 

1. ฝ่ายงบประมาณ 
(นักบริหารงานทั่วไป 
ระดับต้น) 
2. ฝ่ายยุทธศาสตร์ 
และแผนงาน 
(นักบริหารงานทั่วไป 
ระดับต้น) 
3. ฝ่ายตรวจติดตาม
และประเมินผล 
(นักบริหารงานทั่วไป 
ระดับต้น) 

1. ฝ่ายบริหาร 
งานคลัง 
(นักบริหารงาน 
การคลัง ระดับตน้) 
2. ฝ่ายการเงิน
และบัญชี 
(นักบริหารงาน 
การคลัง ระดับตน้) 
3. ฝ่ายเร่งรัดและ
จัดเก็บรายได ้ 
(นักบริหารงาน 
การคลัง ระดับตน้) 

1. ฝ่ายเครื่องจักรกล   
(นักบริหารงานช่าง 
ระดับต้น) 
2. ฝ่ายส ารวจและ  
ออกแบบ  
(นักบริหารงานช่าง 
ระดับต้น) 
3. ฝ่ายก่อสร้างและ
ซ่อมบ ารุง 
(นักบริหารงานช่าง
ระดับต้น) 

1. ฝ่ายบริหาร 
การศึกษา  
(นักบริหารงานการศึกษา  
ระดับต้น) 
2. ฝ่ายส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  
(นักบริหารงานการศึกษา  
ระดับต้น) 
 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวดั 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง) 

ส านักปลดั
องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด 
 

(นักบริหารงาน 
ท่ัวไป ระดับกลาง) 

ส านักงาน
เลขานุการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 

 
(นักบริหารงาน 

ท่ัวไป ระดับกลาง) 

กองยุทธศาสตร ์
และงบประมาณ 

 
 

(นักบริหารงาน 
ท่ัวไป ระดับกลาง) 

กองคลัง 
 
 

(นักบริหารงาน 
การคลงั 

ระดับกลาง) 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 
 (นักบริหารงาน 

การศึกษา ระดับกลาง) 

หน่วยตรวจสอบภายใน   
(นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ) 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวดั 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน 

 
(นักบริหารงาน 

การคลัง  
ระดับกลาง) 

1. ฝ่ายจัดหาพัสดุ  
(นักบริหารงาน 
การคลัง ระดับต้น) 
2. ฝ่ายทะเบียน 
พัสดุและทรัพย์สิน  
(นักบริหารงาน 
การคลัง ระดับต้น) 
 

 กองการเจ้าหน้าท่ี 
 
 
 

(นักบริหารงาน 
ท่ัวไป ระดับกลาง) 

1. ฝ่ายสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง 
(นักบริหารงานทัว่ไป 
ระดับต้น) 
2. ฝ่ายส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากร  
(นักบริหารงานทัว่ไป 
ระดับต้น) 
3. ฝ่ายวินัยและ
ส่งเสริมคุณธรรม 
(นักบริหารงานทัว่ไป 
ระดับต้น) 
 

กองช่าง 
 
 
 

 (นักบริหารงานช่าง 
ระดับกลาง) 

1. ฝ่ายบริหารงาน
สาธารณสุข 
(นักบริหารงานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) 

2. ฝ่ายป้องกันและ
ควบคุมโรค 
(นักบริหารงานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) 

3. ฝ่ายโรงพยาบาล 
(นักบริหารงานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) 

กองสาธารณสุข 
 

(นักบริหารงาน
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
ระดับกลาง) 


