10. แผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า
ปลัด อบต.

หน่วยตรวจสอบภายใน

นักบริหารงานท้องถิ่น(กลาง)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก/ชก)

10-3-00-1101-001

10-3-12-3205-001

สานักปลัด อบต.

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองสวัสดิการสังคม

นักบริหารงานทั่วไป(ต้น)

นักบริหารงานการคลัง (ต้น)

นักบริหารงานช่าง (ต้น)

นักบริหารงานศึกษา (ต้น)

นักบริหารสวัสดิการสังคม (ต้น)

10-3-01-2101-001

10-3-04-2102-001

10-3-05-2103-001

10-3-08-2107-001

10-3-11-2105-001

1.งานบริหารทั่วไป

1.งานการเงิน

1. งานก่อสร้าง

1. งานบริหารการศึกษา

1.งานสวัสดิการพัฒนาชุมชน

2.งานป้องกันและบรรเทา

2.งานบัญชี

2.งานออกแบบและควบคุม

2.งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ

2.งานสังคมสงเคราะห์

สาธารณภัย

3.งานทะเบียนทรัพย์สินและ

อาคาร

วัฒนธรรม

3.งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

3.งานนโยบายและแผน

พัสดุ

3.งานประสาน

3.งานกิจการโรงเรียน

4.งานกฎหมายและคดี

4.งานพัฒนาและจัดเก็บ

สาธารณูปโภค

5.งานกิจการสภา

รายได้

4.งานผังเมือง

6.งานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
7.งานส่งเสริมการเกษตร
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โครงสร้างสานักปลัด อบต.
หัวหน้าสานักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป (ต้น)
10-3-01-2101-001

1. งานบริหารทั่วไป

2. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

4. งานกฎหมายและคดี

6.งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

-นักจัดการงานทั่วไป (ปก/ชก) (1)

- นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปก/ชก)

-นิติกร(ปก/ชก) (1)

- นักวิชาการสาธารณสุข(ปก/ชก) (1)

10-3-01-3105-001

10-3-01-3601-001

10-3-01-3101-001

10-3-01-3810-001(กาหนดเพิ่ม)

- นักทรัพยากรบุคคล (ปก/ชก) (1)

- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา

-พนักงานขับรถขยะ (1)

10-3-01-3102-001

สาธารณภัย(ปง/ชง)(1) 10-3-01-3103-001

-คนงานประจารถขยะ(3)

- เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง) (1)

- ผู้ชว่ ยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา

10-3-01-4101-001

สาธารณภัย (1)

- เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง) (1)

3. งานนโยบายและแผน

10-3-01-4101-002
-ผู้ชว่ ยเจ้าพนักงานธุรการ(1)(กาหนดเพิ่ม)
-พนักงานขับรถยนต์ (1)
-พนักงานขับรถดับเพลิง (1)
-คนงานทั่วไป(3)

5. งานกิจการสภา

ประเภท

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปก/ชก) (1)

4. งานส่งเสริมการเกษตร

10-3-01-3103-001

-นักวิชาการเกษตร (ปก/ชก) (1)

- ผู้ชว่ ยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1)

10-3-01-3401-001

อานวยการ
ท้องถิ่น

วิชาการ

ทั่วไป

ระดับ

ต้น

ชก

ปก

ชง

ปง

จานวน

1

3

4

1

2

ลูกจ้าง

พนักงานจ้าง

พนักงานจ้าง

ประจา

ตามภารกิจ

ทั่วไป

-

5

9
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โครงสร้างกองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
นักบริหารงานการคลัง (ต้น)
10-3-04-2102-001

1. งานการเงิน

2. งานบัญชี

3. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

- นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก/ชก) (1)

-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

- นักวิชาการพัสดุ(ปก/ชก)(1)

-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง/ชง)(1)

10-3-04-3201-001 (ว่างเดิม)

(ปง/ชง) (1)

10-3-04-3204-001 (กาหนดเพิ่ม)

10-3-04-4204-001

10-3-04-4201-001 (กาหนดเพิ่ม)

- เจ้าพนักงานพัสดุ

-ผู้ชว่ ยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้(1)

- คนงานทั่วไป(1) (กาหนดเพิ่ม)

10-3-04-4203-001

(ปง/ชง)(1)

4. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

-ผู้ชว่ ยเจ้าพนักงานธุรการ(1) (กาหนดเพิ่ม)

-ผู้ชว่ ยเจ้าพนักงานพัสดุ (1)

ประเภท

อานวยการ
ท้องถิ่น

วิชาการ

ทั่วไป

ระดับ

ต้น

ชก

ปก

ชง

ปง

จานวน

1

2

-

1

2

ลูกจ้าง

พนักงานจ้าง

พนักงานจ้าง

ประจา

ตามภารกิจ

ทั่วไป

-

2

2
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โครงสร้างกองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
นักบริหารงานช่าง (ต้น)
10-3-05-2103-001

1. งานก่อสร้าง

2.งานออกแบบและควบคุม

3. งานประสานสาธารณูปโภค

- นายช่างโยธา (ปง/ชง) (1)

อาคาร

- นายช่างไฟฟ้า(ปง/ชง) (1)

10-3-05-4701-001

4. งานผังเมือง

10-3-05-4706-001 (กาหนดเพิ่ม)

- นายช่างโยธา (ปง/ชง) (1)
10-3-05-4701-002
-ผู้ชว่ ยนายช่างโยธา (1) (ว่างเดิม)
-คนงานทั่วไป(1)

ประเภท

อานวยการ
ท้องถิ่น

วิชาการ

ทั่วไป

ระดับ

ต้น

ชก

ปก

ชง

ปง

จานวน

1

-

-

2

2

ลูกจ้าง

พนักงานจ้าง

พนักงานจ้าง

ประจา

ตามภารกิจ

ทั่วไป

-

1

1
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โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นักบริหารงานศึกษา (ต้น)
10-3-08-2107-001

1. งานบริหารการศึกษา

2.งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา

3. งานกิจการโรงเรียน

- เจ้าพนักงานธุรการ (1)

และวัฒนธรรม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ

10-3-08-4101-003

บริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า

- คนงานทั่วไป (1)

- ครูผู้ดูแลเด็ก (ร้องขอ กสถ.) (1)
-ผู้ชว่ ยครูผู้ดูแลเด็ก (ป.ตรี) (4)

ระดับ

อำนวยกำร วิชำกำร

จานวน

1

ทั่วไป

ลูกจ้ำงประจำ

1

-

-

ระดับ

ครู คศ.3

ครู คศ.2

ครู คศ.1

จานวน

-

-

-

พนักงำนจ้ำงตำม
ภำรกิจ
ครูผู้ดูแล
เด็ก
1

ผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก
4

พนักงำนจ้ำง
ทั่วไป
1

รวม
3

ผู้ดูแลเด็ก

รวม

-

5
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โครงสร้างกองสวัสดิการสังคม
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
นักบริหารสวัสดิการสังคม (ต้น)
10-3-11-2105-001

1. งานสวัสดิการสังคม

2. งานสังคมสงเคราะห์

3. งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนา

- นักพัฒนาชุมชน (1)

สตรี

10-3-11-3801-001
-ผู้ชว่ ยนักพัฒนาชุมชน (1)
-ผู้ชว่ ยเจ้าพนักงานธุรการ(1)
(กาหนดเพิ่ม)

ประเภท

อานวยการ
ท้องถิ่น

วิชาการ

ทั่วไป

ระดับ

ต้น

ชก

ปก

ชง

ปง

จานวน

1

-

1

-

-

ลูกจ้าง

พนักงานจ้าง

พนักงานจ้าง

ประจา

ตามภารกิจ

ทั่วไป

-

2

-

43

