
๖๙ 
 

สำนักปลัด  

หัวหน้าสำนักปลัด 

(นักบริหารงานท่ัวไป อำนวยการระดับต้น)   

ปลัด อบต. 

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

                    
                    ๑๐. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง  ๓  ปี 

กรอบโครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส 
 

 

 

 

 

 
 

 

              

  

            

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

กองคลัง 

ผู้อำนวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง อำนวยการระดับต้น) 

กองช่าง 

ผู้อำนวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง อำนวยการระดับต้น) 

  1 งานบริหารงานท่ัวไป 
  2. งานนโยบายและแผน 
  3. งานธุรการ 
  4. งานบริหารงานบุคคล 
  5. งานสวัสดิการสังคม 
  6. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
  7. งานส่งเสรมิการศึกษา ศาสนา และ   
      วัฒนธรรม 
 8. งานกิจการสภา 
 9. งานกฎหมาย 
 1.10 งานการเกษตร  

 

 

  1. งานบริหารงานช่าง 
  2. งานแบบแผนและก่อสร้าง 
  3. งานออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง 
  4. งานสาธารณูปโภคและผังเมือง 
  5. งานธุรการ   

กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม 

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 

(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ อำนวยการระดับ) 

    1. งานบริหารงานสาธารณสุข 
    2.งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
    3. งานส่งเสริมสุขภาพ 
    4. งานป้องกันโรคระบาด 

    1. งานบรหิารงานการคลัง 
    2. งานการเงินและบัญชี 
    3. งานการพัสดุ 
    4. งานการจัดเก็บรายได้   



๗๐ 
 

 

                  โครงสร้างของสำนักปลัด อบต. 

 

  

              

           

 

 
 
 

   -นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.)  (1)       -นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) (1)         -นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) (1)                -นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปก./ชก.) (1)                        
     -เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)  (1)                                                                -ครู  (2)                                            -ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย (1) 
                                                                                                             -ผู้ดูแลเด็ก (1) 
                              

               

 

                         -นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.)  (1)                                                                    -นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.)  (1)  
                             

ระดับ 
อำนวยการท้องถิ่น 

 

วิชาการ 

 

ทั่วไป ครู พนักงานจ้าง รวม 

ต้น กลาง สูง ปฏิบตัิการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบตัิงาน ชำนาญงาน อาวุโส คศ.2 คศ.1 ภารกิจ ทั่วไป  

จำนวน 1 - - 2 4 - - - 1 - 1 1 2 - 12 

งานบริหารทั่วไป  งานกฎหมาย งานธุรการ  

และงานกจิการสภา  
 

หัวหน้าสำนักปลัด อบต. 

(นักบริหารงานทั่วไป อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)  

 

งานสวัสดิการสังคม  

และงานการเกษตร 

งานนโยบายและแผน 

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

งานบริหารบุคคล 



๗๑ 
 

ผู้อำนวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง อำนวยการระดับต้น) 

งานการเงินและบัญชี งานการจัดเก็บรายได้ งานการพัสดุ 

 

 

โครงสร้างกองคลัง 

 

 

      

 

  

 

 

         --นักวิชาการเงินและบญัชี (ปก./ชก.)  (1)                             -นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.)  (1)                         -นักวชิาการพัสดุ (ปก./ชก.) (1)                           

                 

     

 

  

 

 

 

 

ระดับ 
อำนวยการท้องถิ่น 

 

วิชาการ 

 

ทั่วไป พนักงานจ้าง รวม 

ต้น กลาง สูง ปฏิบตัิการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบตัิงาน ชำนาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป  

จำนวน 1 - - - 3 - - - - - - - 4 



๗๒ 
 

ผู้อำนวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่างอำนวยการระดับต้น) 

งานแบบแผนและก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานสาธารณูปโภคและผังเมือง งานธุรการ 

 

 

โครงสร้างกองช่าง 

 

   

                                                                                 
  

 

 

         

    -นายช่างโยธา ปง./ชง. (1)                     -วิศวกรโยธา ปก./ชก. (1)                              -นายช่างไฟฟ้า ปง./ชง. (1)         -เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. (1)                                         
   -ผู้ช่วยนายช่างโยธา (พนักงานจ้างตามภารกิจ) (1)                -พนักงานสูบน้ำ (ทั่วไป) (1) 

                                                                                                  -ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง (พนักงานจ้างตามภารกิจ) (1)      
   

 

ระดับ 
อำนวยการท้องถิ่น 

 

วิชาการ 

 

ทั่วไป พนักงานจ้าง รวม 

ต้น กลาง สูง ปฏิบตัิการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบตัิงาน ชำนาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป  

จำนวน 1 - - - 1 - - - 3 - 2 1 8 



๗๓ 
 

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อำนวยการระดับต้น) 

งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันโรคระบาด 

           

 

         โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

      

                                                                                            
  

 

 

         

                                               -เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. (1) 
   

                                    

                                                                          

ระดับ 
อำนวยการท้องถิ่น 

 

วิชาการ 

 

ทั่วไป พนักงานจ้าง รวม 

ต้น กลาง สูง ปฏิบตัิการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบตัิงาน ชำนาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป  

จำนวน 1 - - - - - - - 1 - - - 2 


