
- ๑๐ -  

๘. โครงสรางการกําหนดสวนราชการ  

 ๘.๑  โครงสรางสวนราชการองคการบริหารสวนตําบลลานตากฟา 

องคการบริหารสวนตําบลลานตากฟา  เปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง จึงไดกําหนดโครงสราง

การแบงสวนราชการและภารกิจในสวนราชการตาง ๆ  ออกเปน ๔  สวนราชการ และ ๑ หนวยงาน ดังน้ี 

๑. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

๒. กองคลัง  

๓. สวนโยธา 

๔. สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

๕. หนวยตรวจสอบภายใน 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 

๑. ปลัดองคการบรหิารสวนตําบล 

(นักบริหารงาน อบต. ๘) (๑) 

๒. รองปลัดองคการบรหิารสวนตําบล 

(นักบริหารงาน อบต. ๗) (๑) 

 

***หนวยตรวจสอบภายใน 

๓. เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 3-5,6ว (๑) 

๑. ปลัดองคการบรหิารสวนตําบล 

(นักบริหารงาน อบต. ๘) (๑) 

๒. รองปลัดองคการบรหิารสวนตําบล 

(นักบริหารงาน อบต. ๗) (๑) 

 

***หนวยตรวจสอบภายใน 

๓. เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 3-5,6ว (๑) 

 

 

 

 

 

 

  

๑. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล ๑. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล  

-หัวหนาสํานักงานปลัด อบต. 

(นักบริหารงานทั่วไป 6) (๑) 

1.1 งานบริหารงานท่ัวไป 

  -บุคลากร 3-5,6ว (๑) 

  -เจาพนักงานธุรการ ๒-๔,๕ (๑) 

1.2 งานนโยบายและแผน 

  -เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน3-5,6ว (1) 

1.3 งานกฎหมายและคดี 

  -นิติกร  3-5,6ว (1) 

1.4 งานสวัสดิการและพัฒนาชมุชน 

  -นักพัฒนาชุมชน 3-5,6ว (1) 

1.5 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 -เจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  1-3,4 (1) 

พนักงานจางตามภารกิจ (ทักษะ) 

-พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (1)    

-หัวหนาสํานักงานปลัด อบต. 

(นักบริหารงานทั่วไป 6) (๑) 

1.1 งานบริหารงานท่ัวไป 

  -บุคลากร 3-5,6ว (๑) 

  -เจาพนักงานธุรการ ๒-๔,๕ (๑) 

1.2 งานนโยบายและแผน 

  -เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน3-5,6ว (1) 

1.3 งานกฎหมายและคดี 

  -นิติกร  3-5,6ว (1) 

1.4 งานสวัสดิการและพัฒนาชมุชน 

  -นักพัฒนาชุมชน 3-5,6ว (1) 

1.5 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 -เจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 1-3,4 (1) 

พนักงานจางตามภารกิจ (ทักษะ) 

-พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (1)    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



พนักงานจางท่ัวไป 

- ภารโรง (1) 

- คนงาน (4) 

- คนงานประจํารถขยะ (3)  

- ยาม (๑) 

พนักงานจางท่ัวไป 

- ภารโรง (1) 

- คนงาน (4) 

- คนงานประจํารถขยะ (3)  

- ยาม (๑) 

 

 

 

 

ยุบเลิก 

 



-๑๑- 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม 
หมายเหตุ 

๒. กองคลัง ๒. กองคลัง 

- ผูอํานวยการกองคลัง 

  (นักบริหารงานการคลงั ๗) (๑) 

2.1 งานการเงิน 

- เจาพนักงานการเงินและบัญชี ๒-4,5,6ว (๑) 

พนักงานจางตามภารกิจ (คุณวุฒิ) 

- ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี (1) 

2.2 งานบัญช ี

- เจาพนักงานการเงินและบัญชี 2-4,5 (1) 

พนักงานจางตามภารกิจ (คุณวุฒิ) 

- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (1) 

2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 

- นักวิชาการจัดเก็บรายได 3-5,6ว (1) 

- เจาหนาทีจ่ัดเกบ็รายได 1-3,4  (1) 

ลูกจางประจํา 

- พนักงานจัดเกบ็รายได  (๑) 

พนักงานจางท่ัวไป 

- คนงาน (2) 

2.4 งานทะเบยีนทรัพยสินและพัสดุ 

- เจาพนักงานพสัดุ 2-4,5 (1) 

พนักงานจางตามภารกิจ (คุณวุฒิ) 

- ผูชวยเจาพนักงานพสัดุ (1) 

- ผูอํานวยการกองคลัง 

  (นักบริหารงานการคลงั ๗) (๑) 

2.1 งานการเงิน 

- เจาพนักงานการเงินและบัญชี ๒-4,5,6ว (๑) 

พนักงานจางตามภารกิจ (คุณวุฒิ) 

- ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี (1) 

2.2 งานบัญช ี

- เจาพนักงานการเงินและบัญชี 2-4,5 (1) 

พนักงานจางตามภารกิจ (คุณวุฒิ) 

- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (1) 

2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 

- นักวิชาการจัดเก็บรายได 3-5,6ว (1) 

- เจาหนาทีจ่ัดเกบ็รายได 1-3,4  (1) 

ลูกจางประจํา 

- พนักงานจัดเกบ็รายได  (๑) 

พนักงานจางท่ัวไป 

-คนงาน (1) 

2.4 งานทะเบยีนทรัพยสินและพัสดุ 

-เจาพนักงานพัสดุ 2-4,5 (1) 

พนักงานจางตามภารกิจ (คุณวุฒิ) 

-ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับลด 1 อัตรา 

๓. สวนโยธา ๓. สวนโยธา  

- หัวหนาสวนโยธา 

  (นักบริหารงานชาง 6) (๑) 

๓.๑ งานกอสรางและควบคุมอาคาร 

- นายชางโยธา ๒–๔,๕,๖ว (๑) 

พนักงานจางตามภารกิจ (คุณวุฒิ) 

- ผูชวยนายชางโยธา  (1) 

- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  (1) 

3.2 งานประสานสาธารณูปโภค 

-นายชางไฟฟา  2-4,5,6ว 

- หัวหนาสวนโยธา 

  (นักบริหารงานชาง 6) (๑) 

๓.๑ งานกอสรางและควบคุมอาคาร 

- นายชางโยธา ๒–๔,๕,๖ว (๑) 

พนักงานจางตามภารกิจ (คุณวุฒิ) 

- ผูชวยนายชางโยธา  (1) 

- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  (1) 

3.2 งานประสานสาธารณูปโภค 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุบเลิก 



  

พนักงานจางตามภารกิจ (ทักษะ) 

-พนักงานผลิตนํ้าประปา  (3) 

พนักงานจางท่ัวไป 

-คนงาน (4) 

พนักงานจางตามภารกิจ (ทักษะ) 

- พนักงานผลิตนํ้าประปา  (4) 

พนักงานจางท่ัวไป 

-คนงาน (3) 

 

กําหนดเพ่ิม 1 อัตรา 

 

ปรับลด 1 อัตรา 

 



-๑2- 

 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม 
หมายเหตุ 

๔. สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๔. สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

-หัวหนาสวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 (นักบรหิารงานการศึกษา 6 (1) 

4.1 งานบริหารการศึกษา 

- นักวิชาการศึกษา 3-5,6ว (1) 

- ครูผูดูแลเด็ก (2) 

4.2 งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ลูกจางประจํา 

-พนักงานธุรการ (1) 

พนักงานจางตามภารกิจ (คุณวุฒิ) 

- ผูชวยครูผูดูแลเด็ก(1) 

พนักงานจางท่ัวไป 

- ผูดูแลเด็ก(1) 

 

- หัวหนาสวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

  (นักบริหารงานการศึกษา 6 (1) 

4.1 งานบริหารการศึกษา 

- นักวิชาการศึกษา 3-5,6ว (1) 

- ครูผูดูแลเด็ก (2) 

4.2 งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ลูกจางประจํา 

- พนักงานธุรการ (1) 

พนักงานจางตามภารกิจ (คุณวุฒิ) 

- ผูชวยครูผูดูแลเด็ก(1) 

พนักงานจางท่ัวไป 

- ผูดูแลเด็ก(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


