โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองกอมเกาะ
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และระดับตาแหน่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

หน่วยตรวจสอบภายใน
- งานตรวจสอบภายใน

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

สานักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป
(อานวยการท้องถิ่น ระดับต้น)

กองคลัง
นักบริหารงานการคลัง
(อานวยการท้องถิ่น ระดับต้น)

๑. ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
๒. งานบริหารทั่วไป
3. งานการเจ้าหน้าที่
4. งานนิติการ
5. งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
6. งานสาธารณสุข
7. งานสวัสดิการสังคมและพัฒนา
ชุมชน
8. งานการเกษตร
9. งานกิจการสภา

๑. ฝ่ายการเงินและบัญชี
2. งานพัฒนา เร่งรัด และจัดเก็บ
รายได้
3.งานพัสดุและทรัพย์สิน

กองช่าง
นักบริหารงานช่าง
(อานวยการท้องถิ่น ระดับต้น)

๑. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
๒. ฝ่ายควบคุมอาคาร
3. งานสาธารณูปโภค
4. งานผังเมือง
5. งานแผนที่ภาษี ที่ดิน และสิ่ง
ปลูกสร้าง

กองการศึกษา ฯ
นักบริหารงานการศึกษา
(อานวยการท้องถิ่น ระดับต้น)

๑. งานส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม
2. งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. งานส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการ

โครงสร้างของสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกอมเกาะ

๒.

๓.

หัวหน้าสานักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป
อานวยการท้องถิ่น ระดับต้น (๑)

7.

4.
๑.

ฝ่ายนโยบายและแผน
- หัวหน้าฝ่ายนโยบาย
และแผน (๑)
- นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชานาญการ (๑)

พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ
- ผช.นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
(๑)

ระดับ
จานวน

งานบริหารทั่วไป
- นักจัดการงานทั่วไป
ชานาญการ (๑)
- เจ้าพนักงานธุรการ
ปง/ชง (๑)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผช.นักจัดการงานทั่วไป (1)
- นักการภารโรง (๑)
- พนักงานขับรถยนต์ (๒)
พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงานทั่วไป (๒)

อานวยการต้น
2

งานการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ
- นักทรัพยากร -นิติกร ปก/ชก (๑)
บุคคล
ปฏิบัติการ(๑)

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ
- ผช.นัก
ทรัพยากรบุคคล
(๑)

ชานาญการพิเศษ
-

5

-

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
ชานาญงาน (๑)

.
๖.

งานสาธารณสุข

ปฏิบัติการ
3

.งานด้านเกษตร

พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ
- ผช.นักพัฒนา
ชุมชน (๑)
- ผช. เจ้าพนักงาน
พัฒนาชุมชน (๑)

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ
- พนักงานขับ
รถยนต์ (๑)

ชานาญการ
2

งานสวัสดิการ
สังคม
- นักพัฒนาชุมขน
ปก/ชก (๑)

ชานาญงาน
1

ปฏิบัติงาน
1

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ
- ผช.นักวิชาการ
เกษตร (1)

งานกิจการสภา

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ
- ผช.นักจัดการ
งานทั่วไป (1)

พนักงานจ้าง
15

โครงสร้างของกองคลังองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกอมเกาะ
ผู้อานวยการกองคลัง
นักบริหารงานการคลัง
อานวยการท้องถิน่ ระดับต้น (๑)

๑. ฝ่ายการเงินและบัญชี
- หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี (๑)
นักวิชาการเงินและบัญชี ปก/ชก (๑)
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปง/ชง (๑)
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจา) (๑)

ระดับ
จานวน

อานวยการต้น
2

ชานาญการพิเศษ
-

3. งานพัสดุและทรัพย์สนิ
- เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน (๑)

2. งานพัฒนา เร่งรัด และจัดเก็บรายได้
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชานาญการ (๑)
-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชานาญงาน (๑)

พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (๑)
พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงานทั่วไป (๒)

ชานาญการ
1

ปฏิบัติการ
1

พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ (๑)

ชานาญงาน
1

ปฏิบัติงาน
1

พนักงานจ้าง
4

โครงสร้างกองช่างองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกอมเกาะ

ผู้อานวยการกองช่าง
นักบริหารงานช่าง
อานวยการท้องถิ่น ระดับต้น
(๑)

๑. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (๑)

๒. ฝ่ายควบคุมอาคาร
-หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร (๑)

๓. งานผังเมือง
- นายช่างโยธาชานาญงาน (๑)

พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผช.นายช่างก่อสร้าง (๑)
ผช. นายช่างเขียนแบบ (1)
-ผช.เจ้าพนักงานธุรการ (๑)
พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงานทั่วไป (5)

พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผช.นายช่างสารวจ (๑)

พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผช.นายช่างผังเมือง (๑)

ระดับ
จานวน

อานวยการต้น
3

ชานาญการพิเศษ
-

ชานาญการ
-

ปฏิบัติการ
-

๔. งานประสานสาธารณูปโภค
- พนักงานสูบน้า ลูกจ้างประจา (๑)

5. งานแผนที่ภาษี ที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง
- นายช่างเขียนแบบ ปง./ ชง. (1)

พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผช.นายช่างไฟฟ้า (๑)
พนักงานขับรถยนต์ (๒)

ชานาญงาน
1

ปฏิบัติงาน
-

พนักงานจ้าง
13

โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองกอมเกาะ

ผู้อานวยการกองการศึกษา
นักบริหารงานการศึกษา
อานวยการท้องถิ่น ระดับต้น (๑)

1.งานส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวฒนธธรม
- นักวิชาการศึกษา ปก./ชก (1)

2. งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ครู ค.ศ. ๒ (๑)
- ครู ค.ศ. 1 (1)

3. งานส่งเสริมกีฬาและนันนทนาการ

พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (๑)
- ผู้ดูแลเด็ก (๑)

ระดับ
จานวน

อานวยการต้น
1

ชานาญการ
1

คศ. ๒
1

คศ.๑
1

พนักงานจ้าง
2

