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คณะผู้บริหาร
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ปอ

รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอ

เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอ
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10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง
3 ปี
กรอบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ
(องค์การบริหารส่วนตาบลประเภทสามัญ)
ปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่ น บริหารระดับ
ต้น)

หน่ วยตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก/ชก

รองปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่ น บริหารระดับ
ต้น)

สานักปลัด อบต.
หัวหน้ าสานักปลัด
(นักบริหารงานทั ่วไป อานวยการระดับ
ต้น)

กองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
( นักบริหารงานการคลัง อานวยการระดับ
ต้น )

กองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง อานวยการระดับ
ต้น)

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ผู้อานวยการกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา อานวยการระดับ
ต้น)

แผนอัตรากาลัง 3 ปี
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10.2 กรอบโครงสร้างสานักปลัด อบต.
หัวหน้ าสานักปลัด
(นักบริหารงานทั ่วไป ระดับต้น)

1. ฝ่ ายอานวยการ

หัวหน้ าฝ่ ายอานวยการ
(นักบริหารงานทั ่วไป ระดับต้น)
1.9 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
1) นักพัฒนาการท่องเที่ยว ปก/ชก
1 อัตรา

1.1 งานราชการทั ่วไปขององค์การบริหารส่วนตาบล
1.16 งานประชาสัมพันธ์
1) นักจัดการงานทัวไป
่ ปก/ชก
1 อัตรา
1) เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ปง/ชง
1
อัตรา
2) พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
4 อัตรา
1.10 งานสวัสดิ การสังคม
2) ผช.เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (วุฒิ) 1 อัตรา
3) ภารโรง (คนงาน)
1 อัตรา
1) นักพัฒนาชุมชน ปก/ชก
1 อัตรา
1.17 งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คาแนะนาทาง
วิชาการ
4) คนงาน
3 อัตรา
2) คนงาน
1 อัตรา
1) เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง
1
อัตรา
2. ฝ่ ายส่งเสริมสาธารณสุข
1.2 งานบริหารงานบุคคลขององพนักงานส่วนตาบล
1.11 งานสังคมสงเคราะห์
หัวหน้ าฝ่ ายส่งเสริมสาธารณสุข
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
1) นักสังคมสงเคราะห์
1 อัตรา
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม ระดับต้น)
1) นักทรัพยากรบุคคล ปก/ชก
1 อัตรา
2) ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานธุรการ (วุฒ)ิ
1 อัตรา
2) เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง
1 อัตรา
1.12 งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และ 2.1 งานป้ องกันเฝ้ าระวังและควบคุมโรคติ ดต่อ
และโรคไม่ติดต่อ
1.3 งานวิ เคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ด้อยโอกาส
1) นักวิชาการสาธารณสุข ปก/ชก
1 อัตรา
1) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก/ชก
1 อัตรา
1.13 งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
1.4 งานจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
1) เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปง/ชง
1 อัตรา 2.2 งานส่งเสริมป้ องกันควบคุมโรค
1) นักวิชาการสาธารณสุข ปก/ชก
1 อัตรา
1.5 งานจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
1.14 งานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.6 งานนิ ติการ
1) นักป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปก/ชก
1 อัตรา 2.3 งานหลักประกันสุขภาพ
1) เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ปง/ชง
1 อัตรา
1) นิตกิ ร ปก/ชก
1 อัตรา
2) จพง.ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง/ชง 1 อัตรา
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10.3 กรอบโครงสร้างกองคลัง
กองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

1. ฝ่ ายการเงิ นและบัญชี
หัวหน้ าฝ่ ายการเงิ นและบัญชี
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
1.1 งานการจ่ายเงิ น รับเงิ น
1) นักวิชาการคลัง ปก/ชก
1 อัตรา
2) คนงาน
1 อัตรา
1.2 งานการนาส่งเงิ น การเก็บรักษาเงิ นและ
เอกสาร
ทางการเงิ น
1.3 งานการตรวจสอบใบสาคัญ ฎีกาทุกประเภท
1.4 งานการจัดทาบัญชี
1) นักวิชาการเงินและบัญชี ปก/ชก 1 อัตรา
1.5 งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท
1) จพง.การเงินและบัญชี ปง/ชง
1 อัตรา
1.6 งานเกี่ยวกับเงิ นเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
เงิ นบาเหน็จ บานาญและเงิ นอื่น ๆ
1) ผช.จพง.การเงินและบัญชี (วุฒ)ิ 1 อัตรา

2. งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา
1) นักวิชาการพัสดุ ปก/ชก
1 อัตรา
2) เจ้าพนักงานพัสดุ ปง/ชง
2 อัตรา
3) คนงาน
1 อัตรา

5. งานจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนี ยมและพัฒนารายได้
1) นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก/ชก
1 อัตรา
2) คนงาน
1 อัตรา

6. งานสารสนเทศแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
3. งานทะเบียนควบคุม
1) ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (วุฒ)ิ
1 อัตรา

4. งานการจัดจาหน่ ายพัสดุ ครุภณ
ั ฑ์และทรัพย์สิน
ต่าง ๆ

7. งานสรุปผล สถิ ติการจัดเก็บภาษี
1) จพง.จัดเก็บรายได้ ปง/ชง
อัตรา

1
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10.4 กรอบโครงสร้างกองช่าง
กองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

1. งานจัดทาแผนปฏิ บตั ิ งานการก่อสร้างและซ่อมบารุงประจาปี
2 งานสารวจ
3 งานออกแบบ เขียนแบบ
4 งานประมาณราคา
1) นายช่างโยธา ปง/ชง
1 อัตรา
2) ผช.นายช่างโยธา (วุฒ)ิ
1 อัตรา
5 งานจัดทาราคากลาง
1) นายช่างโยธา ปง/ชง
1 อัตรา
6 งานจัดทาทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้า
1) ผช.เจ้าพนักงานธุรการ (วุฒ)ิ
1 อัตรา
7 งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติผงั เมือง
8 งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย
1) ผช.นายช่างโยธา (วุฒ)ิ
1 อัตรา

9. งานตรวจสอบการก่อสร้าง
1) วิศวกรโยธา ปก/ชก
1 อัตรา
10. งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบารุง
1) นายช่างโยธา ปง/ชง
1 อัตรา
11. งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ
12. งานติ ดตัง้ ซ่อมบารุงระบบไฟฟ้ าส่องสว่างและสัญญาญไฟจราจร
1) ผช.นายช่างไฟฟ้ า (วุฒ)ิ
1 อัตรา
13. งานจัดทาประวัติ ติ ดตาม ควบคุมการปฏิ บตั ิ งานเครื่องจักรกล
14. งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล
1) พนักงานขับเครื่องจักรกลหนัก
1 อัตรา
2) พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา
1 อัตรา
15. งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1) คนงาน
1 อัตรา
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10.5 กรอบโครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
1. งานบริหารการศึกษา
1) นักวิชาการศึกษา ปก/ชก
1 อัตรา
2) จพง.การเงินและบัญชี ปง/ชง
1 อัตรา
3) จพง.พัสดุ ปง/ชง
1 อัตรา
1.2 งานพัฒนาการศึกษา ทัง้ การศึกษาในระบบการศึกษาการศึกษานอกระบบการศึกษา
และการศึกษาตามอัธยาศัย
1.3 งานบริหารวิ ชาการด้านการศึกษา
1) นักวิชาการศึกษา ปก/ชก
1 อัตรา
1.4 งานการศึกษาปฐมวัย
1.5 งานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
1) ครู คศ.2
8 อัตรา
2) ครู คศ.1
10 อัตรา
3) ครูผดู้ ูแลเด็ก (ครูผชู้ ่วย)
10 อัตรา
4) ผูด้ ูแลเด็ก (ทักษะ)
18 อัตรา
5) ผูด้ ูแลเด็ก (ทัวไป)
่
17 อัตรา
1.6 งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง

7. งานการกีฬาและนันทนาการ
1) นักสันทนาการ ปก/ชก
1 อัตรา
2) คนงาน
1 อัตรา
8. งานบารุงศิ ลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่ นและวัฒนธรรม
อันดี
9. งานบริการข้อมูล สถิ ติ ช่วยเหลือให้คาแนะนาทางวิ ชาการ
1) เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง
10. งานกิ จกรรมเด็ก เยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน
1) คนงาน
1 อัตรา
11. งานฝึ กและส่งเสริมอาชีพ
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10.1 กรอบโครงสร้างปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิ่ น ระดับต้น)
หน่ วยตรวจสอบภายใน
- งานตรวจสอบภายใน
1. นักวิ ชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. 1
อัตรา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิ่ น ระดับต้น)
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สรุปกรอบอัตรากาลังตามโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตาบลประเภทสามัญ
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
10. องค์การบริหารส่วนตาบลปอ
บริหารงานท้องถิน่
อานวยการ
ระดับ
(ต้น)
ท้องถิน่ (ต้น)
จานวน
2
7

ปฏิบตั กิ าร/ ปฏิบตั งิ าน/
ครู/ผูด้ ูแลเด็ก
พนักงานจ้าง
ผูด้ ูแลเด็ก
ชานาญการ ชานาญงาน (ครูผชู้ ่วย/คศ.1/คศ.2)
ภารกิจ
(ทักษะ/ทั ่วไป)
18
15
10/10/8
15
18/17

10.1 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล (+ หน่ วยตรวจสอบภายใน)
ระดับ
บริหารงานท้องถิน่ (ต้น) ปฏิบตั กิ าร/ชานาญ ปฏิบตั งิ าน/ชานาญงาน
การ
จานวน
2
1
10.2 สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ระดับ
อานวยการท้องถิน่ (ต้น) ปฏิบตั กิ าร/ชานาญ ปฏิบตั งิ าน/ชานาญงาน
การ

พนักงานจ้าง
ทั ่วไป
13

พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ
-

พนักงานจ้างทั ่วไป

พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ

พนักงานจ้างทั ่วไป

-
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จานวน
3
10.3 กองคลัง
ระดับ
อานวยการท้องถิน่ (ต้น)

10

6

7

7

ปฏิบตั กิ าร/ชานาญ
การ
4

ปฏิบตั งิ าน/ชานาญงาน

พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ
2

พนักงานจ้างทั ่วไป

ปฏิบตั กิ าร/ชานาญ
การ
จานวน
1
1
10.5 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ปฏิบตั กิ าร/ชานาญ
ระดับ
อานวยการท้องถิน่ (ต้น)
การ
จานวน
1
2

ปฏิบตั งิ าน/ชานาญงาน

พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ
6

พนักงานจ้างทั ่วไป

จานวน
2
10.4 กองช่าง
ระดับ
อานวยการท้องถิน่ (ต้น)

3

3
ปฏิบตั งิ าน/
ชานาญงาน
3

ครู / ครูผดู้ ูแลเด็ก
(ครูผชู้ ่วย/ คศ.1 / คศ.2)
10/10/8

3

1
ผูด้ ูแลเด็ก
(ทักษะ/ทั ่วไป)
18/17

พนักงานจ้าง
ทั ่วไป
2

