
 
 

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
 

 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล     
  (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)     
    หน่วยตรวจสอบภายใน   
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก)   
  (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น)     
       

สำนักปลัด อบต.  กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.  ผู้อำนวยการกองคลัง  ผูอ้ำนวยการกองช่าง  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)  (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)  (นักบริหารงานช่างระดับต้น)  (นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น) 
1.  สำนักปลัด  อบต. 
1.1 งานราชการทัว่ไปขององค์การบริหารส่วน
ตำบล 
1.2 งานเลขานุการของนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และ
เลขานุการ นายกองค์การบริหารสว่นตำบล 
1.3 งานกิจการสภาองค์การบริหารสว่นตำบล 
1.4 งานบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจา้ง 
1.5 งานสงัคมสงเคราะห์ 
1.6 งานพัฒนาคุณภาพชวีิตเด็ก สตรี ผูสู้งอายุ 
และผู้ด้อยโอกาส 
1.7 งานส่งเสรมิการท่องเท่ียว 
1.8 งานส่งเสริมการเกษตร 
1.9 งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
1.10 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.11 งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
1.12 งานนิติการ 
1.13 งานการเลือกตั้ง 
1.14 งานคุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 2.  กองคลัง 
2.1 งานการจา่ยเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษ ี
ค่าธรรมเนียมและการพัฒนารายได้ 
2.2 งานสรุปผล สถิติการจัดเกบ็ภาษี 
ค่าธรรมเนียม 
2.3 งานนำส่งเงิน 
2.4 การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน 
2.5 งานการตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทกุประเภท 
2.6 งานจัดทำบัญช ี
2.7 งานตรวจสอบบญัชีทุกประเภท 
2.8 งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน 
เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นๆ 
2.9 งานจัดทำหรือชว่ยจัดทำงบประมาณและเงิน
นอกงบประมาณ 
2.10 งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง 
2.11 งานการจัดสรรเงินต่างๆ 
2.12 งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่าย
ต่างๆ 
2.13 งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน 

 3.  กองชา่ง 
3.1 งานสำรวจ งานออกแบบและเขียนแบบ 
3.2 งานประมาณราคา 
3.3 งานจัดทำราคากลาง 
3.4 งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่างๆ 
3.5 งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ 
3.6 งานจัดทำทะเบยีนประวัตโิครงสร้าง
พื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ 
3.7 งานติดต้ังซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่าง
และไฟสัญญาณจราจร 
3.8 งานปรับปรุงภูมิทัศน์ 
3.9 งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผัง
เมือง 
3.10 งานการควบคุมอาคารตามระเบยีบ
กฎหมาย 
3.11 งานตรวจสอบการกอ่สร้าง 
3.12 งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการก่อสร้าง
และซ่อมบำรุงประจำป ี
3.13 งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง 
 

 4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.1 งานบริหารการศึกษา 
4.2 งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ
การศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และ
การศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษา
ปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มธัยมศึกษา 
และอาชวีศึกษา 
4.3 งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา 
4.4 งานโรงเรียน 
4.5 งานกิจการนักเรียน 
4.6 งานการศึกษาปฐมวยั 
4.7 งานเครือข่ายทางการศึกษา 
4.8 งานศึกษานิเทศก ์
4.9 งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร 
4.10 งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การศึกษา 
4.11งานศาสนา 
4.12 งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภมูิปัญญา
ท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
4.13 งานการกีฬาและนันทนาการ 
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สำนักปลัด อบต.  กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1.15 งานสิ่งแวดล้อม 
1.16 ราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง 
สำนัก หรือสว่นราชการใดในองค์การบริหารส่วน
ตำบลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกำกบัและเร่งรัดการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหาร
ส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและ
แผนการปฏบิัติราชการขององค์การบรหิารส่วน
ตำบล 
1.17 งานบริการขอ้มูล สถิติ ชว่ยเหลือให้
คำแนะนำทางวิชาการ 
1.18 งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ
และโรคไม่ติดต่อ 
1.19 งานสุขาภบิาลในสถานประกอบการ 
1.20 งานอนามยัสิ่งแวดล้อม 
1.21 งานคุ้มครองผู้บริโภค 
1.22 งานให้บริการดา้นสาธารณสุข 
1.23 งานการแพทย์ฉกุเฉิน 
1.24 งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค 
1.25 งานหลักประกันสุขภาพ 
1.26 งานบริการรักษาความสะอาด 
1.27 การพัฒนาคุณภาพชวีิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
1.28 งานเฝ้าระวัง บำบัด ตรวจสอบคณุภาพน้ำ 
อากาศ ของเสียและสารอันตรายตา่งๆ 
1.29 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
1.30 งานยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ตำบล 
1.31 งานจัดทำแผนพัฒนาองค์การบรหิารส่วน
ตำบล 
1.32 งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาท้องถิ่น 
1.33 งานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

 2.14 งานทำงบทดลองประจำเดือนและประจำป ี
2.15 งานเกี่ยวกับการจัดซ้ือ จัดจ้าง จดัหา งาน
ทะเบียนคุม 
2.16 งานการจำหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และ
ทรัพย์สินต่างๆ 
2.17 งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทกุประเภท 
2.18 งานบริการขอ้มูล สถิติ ชว่ยเหลือให้คำแนะ
ทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง การบญัชี การ
พัสดุและทรัพยสิน 
2.19 งานผลประโยชนแ์ละกจิการพาณชิย์ 

2.20 งานอื่นๆ ที่เกีย่วข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

 3.14 งานเกี่ยวกับการประปา 
3.15 งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล 
3.16 งานช่วยเหลอืสนับสนุนการปอ้งกนั
และบรรเทาสาธารณภัย 
3.17 งานช่วยเหลอืสนับสนุนด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.18 งานจัดทำทะเบยีนควบคุมการจัดซ้ือ 
เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ 
น้ำมันเชื้อเพลิง 
3.19 งานบริการขอ้มูล สถิติ ชว่ยเหลือให้
คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่างๆ 
3.20 งานอื่นๆ ที่เกีย่วข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

 4.14 งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษา
นอกโรงเรียน 
4.15 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4.16 งานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและ
กองทุนเพื่อการศึกษา 
4.17 งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู 
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างและพนกังานจ้าง
สังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณียัง
ไม่จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที ่
1.18 งานบริการขอ้มูล สถิติ ชว่ยเหลือให้
คำแนะนำทางวิชาการ 
1.19 งานอื่นๆ ที่เกีย่วข้องและที่ได้รับมอบ 
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สำนักปลัด อบต.  กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1.34 งานคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบล 
1.35 งานงบประมาณ 
1.36 งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุน
ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
1.37 งานจัดทำขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีและฉบับเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
1.38 งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงาน
และโครงการ 
1.39 งานอื่นๆ ที่เกีย่วข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. โครงสร้างสว่นราชการของสำนักปลัด อบต. 
 

  หัวหน้าสำนักปลัด อบต.   
  (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)(1)   
 

 

1.งานราชการทั่วไปขององค์การ
บริหารส่วนตำบล 
2.งานเลขานุการของนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลรองนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล และเลขานกุาร 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
3.งานกิจการสภาองค์การบริหารสว่น
ตำบล 
4.งานส่งเสรมิการท่องเท่ียว 

 

1.งานบริหารงานบุคคล
ของพนักงานส่วนตำบล 
ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้าง 
2.งานการเลือกตั้ง 

 

1.งานเฝ้าระวัง บำบัด ตรวจสอบคุณภาพน้ำ 
อากาศ ของเสียและสารอันตรายตา่งๆ 
2.งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
3.งานยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ตำบล 
4.งานจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบล 
5.งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาท้องถิ่น 
6.งานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบรหิาร
ส่วนตำบล 
7.งานคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบล 
8.งานงบประมาณ 
9.งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุน
ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
10.งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีและฉบับเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
11.งานตรวจติดตามและประเมินผล
แผนงานและโครงการ 

 

1.งานส่งเสริมการเกษตร 
2.งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
3.งานรักษาความสงบ
เรียบร้อย 
4.งานคุ้มครอง ดูแลและ
บำรุงรกัษา
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
5.งานสิ่งแวดล้อม 
6.งานป้องกันเฝ้าระวังและ
ควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่
ติดต่อ 
7.งานสุขาภิบาลในสถาน
ประกอบการ 
8.งานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
9.งานคุ้มครองผู้บริโภค 
10.งานให้บริการด้าน
สาธารณสุข 
11.งานการแพทย์ฉุกเฉิน 
 
 

 

1.งานสงัคม
สงเคราะห์ 
2.งานพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอาย ุ
และผู้ดอ้ยโอกาส 
3.งานส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ 
4.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอาย ุ
ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

 1.งานนิติการ 
2.ราชการที่มิได้
กำหนดให้เป็นหนา้ที่
ของกอง สำนัก หรือ
ส่วนราชการใดใน
องค์การบริหารส่วน
ตำบลเป็นการเฉพาะ 
รวมทั้งกำกับและ
เร่งรัดการปฏิบัติ
ราชการของส่วน
ราชการในองค์การ
บริหารส่วนตำบลให้
เป็นไปตามนโยบาย 
แนวทางและแผนการ
ปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบล 
3.งานบริการข้อมูล 
สถิติ ช่วยเหลอืให้
คำแนะนำทางวิชาการ 

1.งานส่งเสริม
ป้องกันควบคุมโรค 
2.งานหลักประกัน
สุขภาพ 
3.งานบริการรักษา
ความสะอาด 

1.นักจัดการงานทัว่ไป (ชก.) (1) 
2.พนักงานขับรถยนต์(ผู้มีทกัษะ) (1) 

 1.นักทรัพยากรบุคคล 
(ปก.)(1) 

 1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชก.)(1)  1.นักป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย (ปก.)(1) 

 1.นักพัฒนาชุมชน 
(ชก.) (1) 

 1.หัวหน้าสำนักปลัด - 

3.คนงาน (2)      2.ผช.เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (ผู้มี
คุณวุฒิ) (1) 

 2.ผช.เจ้าพนักงาน
พัฒนาชุมชน (ผู้มี
คุณวุฒิ) (1) 

   

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 
อำนวยการ

ท้องถิ่น
ระดับต้น 

อำนวยการ
ท้องถิน่

ระดับกลาง 

อำนวยการ
ท้องถิ่น
ระดับสูง 

ประเภทวิชาการ 
(ปก.) 

ประเภทวิชาการ 
(ชก.) 

ประเภทวิชาการ 
(ชพ.) 

ประเภทวิชาการ 
(ชช.) 

ประเภททัว่ไป 
(ปง.) 

ประเภททัว่ไป 
(ชง.) 

ประเภท
ทั่วไป 

(อาวุโส) 

ลูกจ้าง 
ประจำ 

พนักงาน
จ้าง 

รวม
ทัง้สิ้น 

จำนวน 1 - - 2 3 - - - - - - 5 11 



 
 

 
2. โครงสร้างส่วนราชการของกองคลัง 

 
  ผู้อำนวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลังระดับต้น)(1) 
  

 
 
 

1.งานบริการข้อมูล สถิต ิ
ช่วยเหลือให้คำแนะทาง
วิชาการด้านการเงิน การ
คลัง การบัญชี การพัสดุ
และทรัพยสิน 

 1.งานนำส่งเงิน 
2.การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน 
3.งานการตรวจสอบใบสำคัญ ฎกีาทกุประเภท 
4.งานจัดทำบัญช ี
5.งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท 
6.งานเกี่ยวกบัเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงิน
บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นๆ 
73งานจัดทำหรือชว่ยจัดทำงบประมาณและเงิน
นอกงบประมาณ 
8.งานเกี่ยวกบัสถานะการเงินการคลัง 
9.งานการจัดสรรเงินต่างๆ 
10.งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจา่ยต่างๆ 
11.งานควบคุมการเบิกจา่ยเงิน 
12.งานทำงบทดลองประจำเดือนและประจำป ี

 1.งานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเกบ็ภาษ ี
ค่าธรรมเนียมและการพัฒนารายได้ 
2.งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษ ี
ค่าธรรมเนียม 
3.งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย ์

 1.งานเกี่ยวกบัการจัดซ้ือ จัดจา้ง 
จัดหา งานทะเบียนคุม 
2.งานการจำหนา่ย พัสดุ ครุภัณฑ์ 
และทรัพย์สินต่างๆ 
3.งานเกี่ยวกบัเงินประกันสัญญา
ทุกประเภท 
 

1.ผอ.กองคลัง  1.นักวิชาการคลัง (ชก.)(1)  1.เจ้าพนักงานจดัเก็บรายได้ (ชง.)(1)  1.เจ้าพนักงานพัสดุ (ชง.)(1) 
2.คนงาน(1)  2.นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก.)(1)  2.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้(ผู้มี

คุณวุฒิ)(1) 
  

 

 

 

 

 

 

ระดับ 
อำนวยการ

ท้องถิ่น
ระดับต้น 

อำนวยการ
ท้องถิ่น

ระดับกลาง 

อำนวยการ
ท้องถิ่น
ระดับสูง 

ประเภท 
วิชาการ 
(ปก.) 

ประเภท 
วิชาการ 
(ชก.) 

ประเภท 
วิชาการ 
(ชพ.) 

ประเภท 
วิชาการ 
(ชช.) 

ประเภท
ทั่วไป 
(ปง.) 

ประเภท
ทัว่ไป 
(ชง.) 

ประเภท
ทั่วไป 

(อาวุโส) 
ลูกจ้างประจำ 

พนักงาน
จ้าง 

รวม
ทั้งสิ้น 

จำนวน 1 - - 1 1 - - - 2 - - 2 7 



 
 

 

3.โครงสร้างส่วนราชการของกองช่าง 
 
 ผู้อำนวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1) 
 

 
 
 

1.งานบริการข้อมูล สถิต ิช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่างๆ 
2.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

 

 1.งานสำรวจ งานออกแบบและเขยีนแบบ 
2.งานประมาณราคา 
3.งานจัดทำราคากลาง 
4.งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่างๆ 
5.งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสด ุ
6.งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ 
7.งานติดต้ังซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร 
8.งานปรับปรุงภูมิทัศน์ 
9.งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผงัเมือง 
10.งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย 
11.งานตรวจสอบการก่อสร้าง 
12.งานจัดทำแผนปฏบิัติงานการก่อสรา้งและซ่อมบำรุงประจำป ี
13.งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง 
14.งานเกี่ยวกบัการประปา 
15.งานเกี่ยวกบัการชา่งสุขาภิบาล 
16.งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
17.งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
18.งานจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซ้ือ เก็บรักษา การเบิกจา่ยวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง 

1.ผอ.กองช่าง  1.นายช่างโยธา (ชง.)(1) 
  2.ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ผู้มีคุณวุฒิ)(1) 
  3.คนงาน (2) 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ 
อำนวยการ

ท้องถิ่น
ระดับต้น 

อำนวยการ
ท้องถิ่น

ระดับกลาง 

อำนวยการ
ท้องถิ่น
ระดับสูง 

ประเภท 
วิชาการ 
(ปก.) 

ประเภท 
วิชาการ 
(ชก.) 

ประเภท 
วิชาการ 
(ชพ.) 

ประเภท 
วิชาการ 
(ชช.) 

ประเภท
ทั่วไป 
(ปง.) 

ประเภท
ทั่วไป 
(ชง.) 

ประเภท
ทั่วไป 

(อาวุโส) 
ลูกจ้างประจำ 

พนักงาน
จ้าง 

รวม
ทั้งสิ้น 

จำนวน 1 - - - - - - - 1 - - 3 5 



 
 

4.โครงสร้างส่วนราชการของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

(นักบริหารงานงานศกึษา ระดับต้น (1) 
 

 
 
 

1.งานบริหารการศึกษา 
2.งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา 
และการศึกษาตามอธัยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา 
มัธยมศึกษา และอาชวีศึกษา 
3.งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา 
4.งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
5.งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
 

 1.งานโรงเรียน 
2.งานกิจการนกัเรียน 
3.งานการศึกษาปฐมวัย 
4.งานเครือข่ายทางการศึกษา 
5.งานศึกษานิเทศก์ 
6.งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลกัสูตร 
7.งานศาสนา 
8.งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
9.งานการกีฬาและนันทนาการ 
10.งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน 
11.งานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา 
12.งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างและพนักงานจ้างสังกัด
สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณียังไม่จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที ่
13.งานบริการข้อมูล สถิต ิช่วยเหลือใหค้ำแนะนำทางวิชาการ 
14.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบ 

1.ผอ.กองการศึกษา  1.นักวิชาการศึกษา (ชก.)(1) 
1.ครู (1)  2.เจ้าพนักงานพัสดุ (ชง.)(1) 
2.ผู้ช่วยหวัหนา้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ผู้มีคุณวุฒิ)(1)  3.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ผู้มีคุณวุฒิ) (1) 
3.ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) (1)   

 
 
 
 
 

ระดับ 
อำนวยการ

ท้องถิ่น
ระดับต้น 

อำนวยการ
ท้องถิ่น

ระดับกลาง 

อำนวยการ
ท้องถิ่น
ระดับสูง 

ประเภท 
วิชาการ 
(ปก.) 

ประเภท 
วิชาการ 
(ชก.) 

ประเภท 
วิชาการ 
(ชพ.) 

ประเภท 
วิชาการ 
(ชช.) 

ประเภท
ทั่วไป 
(ปง.) 

ประเภท
ทั่วไป 
(ชง.) 

ประเภท
ทั่วไป 

(อาวุโส) 
คร ู ผู้ดูแลเด็ก 

พนักงาน
จ้าง 

รวม
ทั้งสิ้น 

จำนวน 1 - - - 1 - - 1 - - 1 2 1 7 



 
 

 
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี 

โครงสร้างอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 

 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล     
  (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)     
    หน่วยตรวจสอบภายใน   
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  นักวิชาการตรวจสอบภายใน   
  (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น)     
 
 

      

สำนักปลัด อบต.  กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- หวัหน้าสำนักปลัด อบต.(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1)  - ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง 

ระดับต้น) (1) 
 - ผูอ้ำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานชา่ง

ระดับต้น) (1) 
 - ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ(นักบริหารงาน

การศึกษาระดับต้น) (1) 
- นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) (1)  - นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) (1)  - นายช่างโยธา (ปง./ชง.) (1)  - นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) (1) 
- นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) (1)  - นักวิชาการคลัง (ปก./ชก.) (1)  - ผู้ช่วยนายช่างโยธา (1)  - เจ้าพนกังานพัสดุ (ปง./ชง.) (1) 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.) (1)  - เจ้าพนกังานพัสดุ (ปง./ชง.) (1)  - คนงาน (2)   
- นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) (1)  - เจ้าพนกังานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.) (1)    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจอมหมอกแก้ว 
- นักปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั (ปก./ชก.) (1)  - ผู้ช่วยเจ้าพนกังานจัดเก็บรายได้ (1)    - ครู คศ.1 (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนกังานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั (1)  - คนงาน (1)    - ผู้ช่วยหัวหน้าศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนกังานพัฒนาชุมชน (1)      - ผู้ดูแลเด็ก (1) 
- พนักงานขับรถยนต ์(1)       
- คนงาน (2)       

 

 

ระดับ 
บริหารงาน

ท้องถิ่น 
ระดับต้น 

บริหารงาน
ท้องถิ่น

ระดับกลาง 

บริหารงาน
ท้องถิ่น
ระดับสูง 

อำนวยกา
รท้องถิ่น
ระดับต้น 

อำนวยการ
ท้องถิ่น

ระดับกลาง 

อำนวยการ
ท้องถิ่น
ระดับสูง 

ประเภท 
วิชาการ 
(ปก.) 

ประเภท 
วิชาการ 
(ชก.) 

ประเภท 
วิชาการ 
(ชพ.) 

ประเภท 
วิชาการ 
(ชช.) 

ประเภท
ทั่วไป 
(ปง.) 

ประเภท
ทั่วไป 
(ชง.) 

ประเภท
ทั่วไป 

(อาวุโส) 
ครู 

ผู้ดูแล
เด็ก 

พนักงาน
จ้าง 

รวม
ทั้งสิ้น 

จำนวน 1 1 - 4 - - 4 5 - - - 4 - 1 2 11 33 


