
10.  แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 
 
 

                                             กรอบโครงสรางสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
                                                                                                                                              
 
 
 

 
 
 

กองชาง 
(นักบริหารงานชาง ระดับตน) 
 

 กองการศึกษา  
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน) 

1.งานกอสราง 
2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
3. งานประสานสาธารณูปโภค 
4. งานผังเมือง 
 

1.  งานแผนงานและโครงการ 
2.  งานบริหารการศึกษา 
3.  งานสงเสริมคุณภาพและ 
     มาตรฐานการศึกษา 
 
 

กองคลัง 

(นักบริหารงานคลัง ระดับตน)
 

 
1. งานบริหารท่ัวไป 
2. งานตรวจสอบภายใน 
3. งานบริหารงานบุคคล 
4. งานนโยบายและแผน 
5. งานกฎหมายและคดี 
6. งานปองกันและบรรเทา 
    สาธารณภัย 
7. งานกิจการสภา ฯ 
8.งานสาธารณสุข 
9. งานสงเสริมการเกษตร 

สํานักงานปลัด อบต. 

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) 
 

1. งานการเงิน 
2. งานบัญชี 
3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
4. งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
 

ปลัด อบต. 

(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง) 

หนวยตรวจสอบภายใน 

(นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชํานาญการ) 

รองปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน ) 

 กองสวัสดิการสังคม 
(ผูอํานวยกองสวัสดิการสังคม ) 

1. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
2. งานสังคมสงเคราะห 
3. งานสงเสริมอาชีพและพัฒนา
สตรี 
 
 



 
โครงสรางสํานักปลดัองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 

 
 

 
                   
                   

   
 

                   
                   
                   
                    
                                                                         นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ชก  (1)                  นิติกร  ชก. (1)  
หัวหนาสํานักปลัด อบต ตน (1)  
นักทรัพยากรบุคคล ปก.  (1) 
นักจัดการงานทัว่ไป ชก  (1) 
เจาพนักงานธุรการ ชง.   (1) 
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (1) 
พนักงานขับรถยนต       (1) 
คนงานทั่วไป               (1)                                                                                                                                      นักวิชาการเกษตร ปก./ชก. (0) 
นักการภารโรง             (1) 
                                             

         
              สํานักปลัด อบต. (อัตรากําลังปจจุบัน) 

ประเภท อํานวยการทองถิ่น วิชาการ ทั่วไป พนักงานจาง 
ตามภารกจิ 

พนักงานจาง 
ทั่วไป 

ระดับ ตน กลาง สูง ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 

จํานวน 1 - - 2 2 - - - 1 - 2 2 

 

หัวหนาสํานักปลัด อบต. 
นักบริหารงานท่ัวไป ตน (1) 

งานบริหารท่ัวไป งานนโยบายและแผน งานกฎหมายและคดี งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานกิจการสภา 

งานสงเสริมการเกษตร 

งานสาธารณสุข 



       

                                         
โครงสรางกองคลังองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 

 
 

 
          
          
         
          
           

               
 - ผูอํานวยการกองคลัง ตน (1)                  - นักวิชาการเงินและบัญช ี(ปก./ชก.)      (0)     - เจาพนักงานจัดเก็บรายได (ปง/ชง) (0)           - เจาพนักงานพสัดุ ปฏิบัติงาน(1)     

           -  นักวิชาการคลัง (ชก.)                      (1)     - ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได     (1)           - ผูชวยเจาพนักงานพสัดุ       (1) 
          - เจาพนักงานการเงินและบัญชี (ลูกจางประจํา) 
                                                             (1) 
 

                                                                 
   กองคลัง  (อัตรากําลังปจจบุัน) 

ประเภท อํานวยการทองถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจางประจาํ พนักงานจาง 
ตามภารกจิ 

ระดับ ตน กลาง สูง ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 

จํานวน 1 - - 1 - - - 1 - - 1 2 

 
 

กองคลัง 
 ผูอํานวยการกองคลัง ระดับตน (1) 

งานการเงิน งานบัญชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 



 
      โครงสรางกองชางองคการบริหารสวนตาํบลกุดจอก  

                   
                   
                   
                   
                   
                        
                   
                   
                   
                   
  
           
          -  ผูอํานวยการกองชาง (ตน)     (0) 
          -  นายชางโยธา อาวุโส            (1)         
          -  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (1)  
          -  ผูชวยนายชางโยธา              (1)           
 
       
   กองชาง  (อัตรากําลงัปจจบุนั) 

ประเภท อํานวยการทองถิ่น วิชาการ ทั่วไป พนักงานจาง 
ตามภารกจิ 

ระดับ ตน กลาง สูง ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 

จํานวน - - - - - - - 1 - 1 1 

 
 

   ผูอํานวยการกองชาง ระดับตน (1) 
(นักบริหารงานชาง ) 

งานก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานประสานสาธารณูปโภค งานผังเมือง งานกอสราง 



 

                                         โครงสรางกองการศึกษา องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก       

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

                
             
                                         
 
                                          
 
 
                                         
 
 
 
 
 

 
  กองการศึกษา (อัตรากําลังปจจุบัน) 

ประเภท อํานวยการทองถ่ิน วิชาการ ครู  
อันดับ คศ.1 

ครูผูดูแลเด็ก 
อันดับ 

ครูผูชวย 

ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ 
ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 

ระดับ ตน กลาง สูง ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ 

จํานวน 1 - - - - - - 3 1 1 4 

ผูอํานวยการกองการศึกษา 
นักบริหารการศึกษา  ระดับตน  (1) 

งานแผนงานและโครงการ งานบริหารการศึกษา งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

-งานวางแผนและโครงการ 
-งานงบประมาณ 
-งานธุรการ 
-งานการเจาหนาท่ี 

-งานการศึกษาปฐมวัย 
-งานโรงเรียน 
-งานสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

-งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
-งานสงเสริมประเพณีศลิปวัฒนธรรม 
-งานกีฬาและนันทนาการ 

- ผูอํานวยการกองการศึกษา ตน (1)  
- นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)    (0)   
- ครู อันดับ คศ.1                 (3) 
- ครูผูดูแลเด็ก อันดับครผููชวย   (1) 
- ผูชวยครูผูดูแลเด็ก               (4)   
- จพง.ธุรการ  ลูกจางประจาํ     (1) 
 



 

                        โครงสรางกองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 
 
 

                             สวนสวัสดิการสังคม 
 

 

             
        

 

                                            
1.   

 
                                                                                                
                                                                                     -ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม ตน  (1) 
                                                     -ผูชวยนักพัฒนาชุมชน  (1)     
  กองสวัสดิการสังคม กรอบอัตรากําลังปจจุบัน                                                                             

ประเภท อํานวยการทองถ่ิน พนักงานจาง 
ตามภารกิจ 

ระดับ ตน กลาง สูง 

จํานวน 1 - - 1 

 

ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
 (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ตน)  (๑) 

 

งานสวัสดิการและพัฒนาชมุชน งานสังคมสงเคราะห งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตร ี

1. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
2. งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 
3. งานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของหรอืไดรับ       
    มอบหมาย 

1. งานสังคมสงเคราะห 
2. งานสงเคราะหเดก็ สตรี คนชรา    
   และผูดอยโอกาส 
3. งานอืน่ ๆ ท่ีเกี่ยวของหรอืไดรับ  
    มอบหมาย 

1. งานสงเสริมอาชีพ 
2. งานพัฒนาสตร ี
3. งานอืน่ ๆ ท่ีเกี่ยวของหรอืไดรับ  
    มอบหมาย 



 

                        โครงสรางหนวยตรวจสอบภายใน  องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 
 
 

                             สวนสวัสดิการสังคม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ (1) 

 
 

ประเภท อํานวยการทองถ่ิน วิชาการ 

ระดับ ตน กลาง สูง ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ 

จํานวน - - - - 1 - - 

 
 
 

หนวยตรวจสอบภายใน 

-งานตรวจสอบภายใน 
-งานควบคุมเอกสารทางการเงิน 
- งานตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี 
- งานควบคุมการจัดซ้ือจัดจาง 
- งานประสานสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 
- ตรวจสอบยอดเงินทดรองราชการคงเหลือให 
   ตรงบัญชี 
-ตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณ 


