
 
 
 โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
 

 โครงสร้าง 
จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบล ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีจะด าเนินการ 

ดังกล่าวโดยองค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว และ
ระยะแรกการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการท่ีจะรองรับการด าเนินการตามภารกิจนั้น  อาจก าหนดเป็นภารกิจอยู่ใน
งาน หรือก าหนดเป็นฝ่าย และในระยะต่อไป เมื่อมีการด าเนินการตามภารกิจนั้น และองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณาเห็นว่า ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาต้ังเป็นส่วนต่อไป  ดังนี้ 

 
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมาย

เหตุ 
๑.  ส านักปลัด อบต.  
     ๑.๑ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
            ๑.๑.๑  งานบริหารทั่วไป 
            ๑.๑.๒  งานบริหารงานบุคคล 
            ๑.๒.๓  งานกฎหมายและคดี 
            ๑.๑.๔  งานอนามัยและส่ิงแวดล้อม 
            ๑.๑.๕  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
            ๑.๑.๖  งานรักษาความสะอาด 
      ๑.๒ ฝ่ายนโยบายและแผน 
             ๑.๒.๑  งานนโยบายและแผน 
             ๑.๒.๒  งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
             ๑.๒.๓  งานกิจการสภา อบต. 
๒.  กองคลัง 
     ๒.๑  ฝ่ายการเงิน 
             ๒.๑.๑  งานการเงิน 
             ๒.๑.๒  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
             ๒.๑.๓  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
      ๒.๒  ฝ่ายบัญชี 
            ๒.๒.๑  งานบัญชี 
            ๒.๒.๒  งานธุรการ 
๓.  กองช่าง 
     ๓.๑  ฝ่ายก่อสร้าง 
            ๓.๑.๑  งานก่อสร้าง 
            ๓.๑.๒  งานธุรการ 
     ๓.๒  ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร 
            ๓.๒.๑  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
            ๓.๒.๒  งานประสานสาธารณูปโภค 
            ๓.๒.๓  งานผังเมือง 

๑.  ส านักปลัด อบต. 
     ๑.๑ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
            ๑.๑.๑  งานบริหารทั่วไป 
            ๑.๑.๒  งานบริหารงานบุคคล 
            ๑.๒.๓  งานกฎหมายและคดี 
            ๑.๑.๔  งานอนามัยและส่ิงแวดล้อม 
            ๑.๑.๕  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
            ๑.๑.๖  งานรักษาความสะอาด 
      ๑.๒ ฝ่ายนโยบายและแผน 
             ๑.๒.๑  งานนโยบายและแผน 
             ๑.๒.๒  งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
             ๑.๒.๓  งานกิจการสภา อบต. 
 ๒.  กองคลัง 
     ๒.๑  ฝ่ายการเงิน 
             ๒.๑.๑  งานการเงิน 
             ๒.๑.๒  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
             ๒.๑.๓  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
      ๒.๒  ฝ่ายบัญชี 
            ๒.๒.๑  งานบัญช ี
            ๒.๒.๒  งานธุรการ 
๓.  กองช่าง 
     ๓.๑  ฝ่ายก่อสร้าง 
            ๓.๑.๑  งานก่อสร้าง 
            ๓.๑.๒  งานธุรการ 
     ๓.๒  ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร 
            ๓.๒.๑  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
            ๓.๒.๒  งานประสานสาธารณูปโภค 
            ๓.๒.๓  งานผังเมือง 

 

 
 

 



 
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 

 
หมาย
เหตุ 

๔.  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
    ๔.๑  ฝ่ายบริหารการศึกษา 
             ๔.๑.๑  งานธุรการ 
             ๔.๑.๒  งานประสานกิจกรรม 
             ๔.๑.๓  งานส่งเสริมการศึกษา 
    ๔.๒  ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
             ๔.๒.๑  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา 
                       และวัฒนธรรม    
             ๔.๒.๒  งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน 
             ๔.๒.๓  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
             ๔.๒.๔  งานกีฬาและนันทนาการ 
             ๔.๒.๕  งานศูนย์วัฒนธรรม 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

๔.  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
     ๔.๑  ฝ่ายบริหารการศึกษา 
             ๔.๑.๑  งานธุรการ 
             ๔.๑.๒  งานประสานกิจกรรม 
             ๔.๑.๓  งานส่งเสริมการศึกษา 
     ๔.๒  ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
             ๔.๒.๑  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา 
                       และวัฒนธรรม    
             ๔.๒.๒  งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน 
             ๔.๒.๓  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
             ๔.๒.๔  งานกีฬาและนันทนาการ 
             ๔.๒.๕  งานศูนย์วัฒนธรรม 
     ๔.๓  สถานศึกษาในสังกัด 
             ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาขุม 
              - งานบริหารทั่วไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
              - งานจัดการเรียนการสอน 
              - งานการเงิน บัญชี และพัสดุ 
             ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดห้วยเหล่า 
              - งานบริหารทั่วไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
              - งานจัดการเรียนการสอน 
              - งานการเงิน บัญชี และพัสดุ 
              ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเหล่า 
              - งานบริหารทั่วไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
              - งานจัดการเรียนการสอน 
              - งานการเงิน บัญชี และพัสดุ 
              ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงชุม 
              - งานบริหารทั่วไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
              - งานจัดการเรียนการสอน 
              - งานการเงิน บัญชี และพัสดุ 
               ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุมข้าม 
              - งานบริหารทั่วไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
              - งานจัดการเรียนการสอน 
              - งานการเงิน บัญชี และพัสดุ 
     ๔.๔  หน่วยศึกษานิเทศก์ 
              - งานนิเทศการศึกษา 
              - งานศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ 
              - งานวิเคราะห์วิจัยพัฒนาหลักสูตร 
              - งานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
 
 

 

 



 
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมาย

เหตุ 

๕.  กองสวัสดิการสังคม 
     ๕.๑  ฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
              ๕.๑.๑  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
              ๕.๑.๒  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
              ๕.๑.๓  งานสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน 
              ๕.๑.๔  งานองค์กรแห่งการเรียนรู ้
              ๕.๑.๕  งานธุรการ 
      ๕.๒  ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
              ๕.๒.๑  งานสังคมสงเคราะห์    
              ๕.๒.๒  งานระบบข้อมูล 

๕.  กองสวัสดิการสังคม   
     ๕.๑  ฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
              ๕.๑.๑  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
              ๕.๑.๒  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
              ๕.๑.๓  งานสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน 
              ๕.๑.๔  งานองค์กรแห่งการเรียนรู ้
              ๕.๑.๕  งานธุรการ 
      ๕.๒  ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
              ๕.๒.๑  งานสังคมสงเคราะห์    
              ๕.๒.๒  งานระบบข้อมูล 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 (นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับต้น) 

 

 
แผนภูมิโครงสร้างการแบง่ส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง   ๓   ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 
                                   (ตามระบบจ าแนกต าแหน่ง  ในระบบแท่ง) 
                        กรอบโครงสร้างส่วนราชการ  ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

  (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)   
 

   
 
 
 
 
             
 
                 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

หัวหน้าส านักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป            

ระดับต้น) 

๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
    ๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป 
    ๑.๒ งานบริหารงานบคุคล 
    ๑.๓ งานกฎหมายและคดี 
    ๑.๔ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
    ๑.๕ งานส่งเสริมสุขภาพและ
สาธารณสุข 
    ๑.๖ งานรักษาความสะอาด 
๒. ฝ่ายนโยบายและแผน 
    ๒.๑ งานนโยบายและแผน 
    ๒.๒ งานป้องกันและบรรเทา 
          สาธารณภัย 
    ๒.๓ งานกิจการสภา อบต. 

 ผู้อ านวยการกองคลัง  
(นักบริหารงานการคลัง             

ระดับต้น) 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น) 

ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
(นักบริหารการศึกษา                

ระดับต้น) 

๑. ฝ่ายการเงิน 
     ๑.๑ งานการเงิน 
     ๑.๒ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
     ๑.๓ งานทะเบียนทรัพย์สิน 
           และพัสดุ 
๒.  ฝ่ายบัญชี 
     ๑.๑  งานบัญช ี
     ๑.๒  งานธุรการ 

๑. ฝ่ายก่อสร้าง 
    ๑.๑ งานก่อสร้าง 
    ๑.๒ งานธุรการ 
๒. ฝ่ายออกแบบและควบคุม 
    อาคาร 
    ๒.๑  งานออกแบบและควบคุม 
           อาคาร 
     ๒.๒ งานประสานสาธารณูปโภค 
     ๒.๓  งานผังเมือง 

๑. ฝ่ายบริหารการศึกษา 
         -งานธุรการ 
      -งานประสานกิจกรรม 
      -งานส่งเสริมการศึกษา 
๒. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนา 
และวัฒนธรรม 
     -งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
    -งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน 
    -งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    -งานกีฬาและนันทนาการ 
    -งานศูนย์วัฒนธรรม 
๓. สถานศึกษาในสังกัด 
    -ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กวดันาขุม 
    -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดห้วยเหล่า 
    -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเหล่า 
    -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงชุม 
    -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุมข้าม 
๓. หน่วยศึกษานิเทศก์ 
    -งานนิเทศการศึกษา 
    -งานศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ 
    -งานวิเคราะห์วิจัยพัฒนาหลักสูตร 
    -งานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
 

 

 

กองสวัสดิการสังคม 

ผู้อ านวยการกองสวสัดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม

ระดับต้น) 

๑. ฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
    ๑.๑ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
    ๑.๒  งานส่งเสริมอาชีพและ 
           พัฒนาสตรี 
    ๑.๓  งานสร้างเสริมสุขภาวะ 
           ชุมชน 
     ๑.๔  งานองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
     ๑.๕ งานธุรการ 
๒. ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
    ๒.๑  งานสังคมสงเคราะห์ 
    ๒.๒  งานระบบข้อมูล 
     



 

                                                                          โครงสร้างของส านักปลัด อบต. 
   

 หัวหน้าส านักปลัด   
  (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับ ต้น) 

  
   
 
 
 
 
     
 
       - เจ้าพนักงานธุรการ (ปง.)                          -  นักทรัพยากรบุคคล (ชก.)          -  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปก./ชก.)              -   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกนัและบรรเทา 
       - พนักงานขับรถยนต์                                                                                                                                              สาธารณภัย 

                                      
 
 
             
     -  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข                                                                                                                                  -  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                                                    
                                

 
 
ระดับ 

 
อ านวยการท้องถ่ิน วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้างประจ า 

 
พนักงานจ้าง รวม 

ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ  เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส 
จ านวน ๑ - - - ๑ -  ๑ - - - ๔ 

 
๗ 

 

 

งานบริหารงานทั่วไป งานนโยบายและแผน 

งานกิจการสภา อบต. 
 

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

งานกฎหมายและคดี 
 

งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
สาธารณสุข 

  

งานบริหารงานบุคคล 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายนโยบายและแผน 



 

                                                                                                                                                
โครงสร้างของกองคลัง 

   
 ผู้อ านวยการกองคลัง 

  (นักบริหารงานการคลัง ระดับ ต้น) 
  

 
 
 
 
 
 
 
       -  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี          -   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  (ปง.)                  -  นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก.)               -   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
                                                       

                                                                                                        
   

            

                                   -  เจ้าพนักงานพัสดุ  (ปง./ชง.) 
       -  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ           
 

ระดับ 
 

อ านวยการท้องถ่ิน วิชาการ ทั่วไป 
ลูกจ้างประจ า 

 
พนักงานจ้าง 

 
รวม ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ  เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญ

งาน 
อาวุโส 

จ านวน ๑ - - ๑ - -  ๑ - - - ๓ 
 

๖ 

 

 

งานการเงิน งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานบัญชี 

งานทะเบียนทรัพย์สนิและพัสดุ 

 

ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี 

งานธุรการ 



ผู้อ านวยการกองช่าง 
  (นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น) 

  
 
 
 

 

                                                                                                                                       
โครงสร้างของกองช่าง 

   
  

 
 
 
 
 
 
 
            
            
 
             -  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                -   ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ              -  นายช่างโยธา (ชก./ชง.)                                        
 
                                                                                                                                                          
                                       

                                                                                                                                            
                                                                                
 

ระดับ 
 

อ านวยการท้องถ่ิน วิชาการ ทั่วไป 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง รวม ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญ

การ 
ช านาญการ

พิเศษ  
เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญ

งาน 
อาวุโส 

จ านวน ๑ - - - - - - - ๑ - - ๒ 
 

๔ 

 
 
 

    งานธุรการ งานก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
 

งานผังเมือง 

งานประสานสาธารณูปโภค 

 

ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร 
 

ฝ่ายก่อสร้าง 



 

                                                                โครงสร้างของกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

  ผู้อ านวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
  (นักบริหารงานการศึกษา ระดับ ต้น) 

  
 

                                                                                                                                           - ศึกษานิเทศก์ (คศ.๑) 
 
 
 
                                                                                ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาขุม 
                                                                                         - ครู(คศ.๑)    (จ านวน ๑  อัตรา) 
                                                                                         - ผู้ดูแลเด็ก    (จ านวน  ๑  อัตรา)                                                                 

              -  นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดห้วยเหล่า 
                                      - ผู้ดูแลเด็ก    (จ านวน  ๒  อัตรา) 

                                                             ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงชุม 
               - ครู (คศ.๑)   (จ านวน  ๑  อัตรา) 
               - ผู้ดูแลเด็ก    (จ านวน ๒  อัตรา) 

                                                             ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุมข้าม 
               - ครูผู้ดูแลเด็ก(ครูผู้ช่วย)   (จ านวน  ๑  อัตรา) 

                                                                     - ผู้ดูแลเด็ก     (จ านวน  ๑  อัตรา) 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเหลา่ 

               - ผู้ดูแลเด็ก     (จ านวน  ๑  อัตรา) 
                                                         
ระดับ 

 
อ านวยการท้องถ่ิน วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้างประจ า 

  
พนักงานจ้าง 

  
รวม 

ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ  เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส 
จ านวน ๑ - - ๕ - - - - - - - ๗ ๑๓ 
 

งานธุรการ งานบริหารการศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 

  

ฝ่ายบริหารการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม สถานศึกษาในสังกัด 

หน่วยศึกษานิเทศก์ 



 

 
 โครงสร้างของกองสวัสดิการสังคม 

   
 ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

  (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับ ต้น) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  - นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) 

        
                              
   
   

 
ระดับ 

 
อ านวยการท้องถ่ิน วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้างประจ า 

 
พนักงานจ้าง 

 
รวม 

ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ  เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส 
จ านวน ๑ - - ๑ - -  - - - - - 

 
๒ 

 
 

 
 

งานธุรการ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 

งานสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน งานองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

งานระบบข้อมูล 

 

ฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 



 
  



   


