๑๐. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากําลัง ๓ปีปรับปรุงครั้งที่ 3รอบเดือน เมษายน 2562
โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านต้อง อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

ปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)
รองปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น)

สํานักปลัด อบต.
หัวหน้าสํานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานนโยบายและแผน
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานกฎหมายและคดี
- งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองคลัง
ผอ.กองคลัง
(นักบริหารงานการคลังระดับต้น)
-

งานการเงิน
งานบัญชี
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
งานทะเบียนทรัพย์สินและ
พัสดุ

กองช่าง
ผอ.กองช่าง
(นักบริหารงานช่างระดับต้น)
-

งานก่อสร้าง
งานออกแบบและควบคุมอาคาร
งานประสานสาธารณูปโภค
งานผังเมือง

กองสวัสดิการสังคม
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคมระดับต้น)
- งานสวัสดิการสังคม พัฒนาชุมชน
และสังคมสงเคราะห์
- งานส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาสตรี

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ผอ.กองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น)
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและกิจการกีฬา

โครงสร้างของสํานักปลัด อบต.
สํานักปลัด อบต. ประกอบด้วยกรอบอัตรากําลัง 36ตําแหน่ง
หัวหน้าสํานักปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น (๑))

งานบริหารทั่วไป
- นักทรัพยากรบุคคล(ปก.) (๑)
- เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)(๑)
- นักจัดการงานทั่วไป
(ลูกจ้างประจํา) (๑)
- ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล (ภารกิจ) (1)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ) (๑)
- นักการภารโรง (ภารกิจ) (๑)
- พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป) (๒)
- คนงานทั่วไป (ทั่วไป ) (3)
- ยาม (ทั่วไป) (1)
- พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา(ทั่วไป) (1)

งานนโยบายและแผน
-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปก.)(๑)
- ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ภารกิจ) (1)
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าพนักงานธุรการ
(ภารกิจ) (๑)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ปก./ชก.) (๑)
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ปง.)(๑)
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ภารกิจ) (1)
- พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา(ทั่วไป)(๑)
- พนักงานดับเพลิง(ทั่วไป) (๑)

งานกฎหมายและคดี

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- นิติกร (ปก./ชก.) (1)
-นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.)(1)
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าพนักงานธุรการ -เจ้าพนักงานสาธารณสุข(ปง./ชง.)(1)
(ภารกิจ) (๑)
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข(ภารกิจ)(1)
-พนักงานขับรถขยะ (ภารกิจ) (๑)
-คนงานประจํารถขยะ (ภารกิจ) (๒)
-คนงานประจํารถขยะ (ทั่วไป) (1)
-ผู้ช่วยเจ้าหน้าพนักงานธุรการ(ภารกิจ) (๑)
-พนักงานขับรถขยะ (ทั่วไป) (๑)
-คนงานประจํารถขยะ (ทั่วไป) (2)

โครงสร้างกองคลัง
กองคลังประกอบด้วยกรอบอัตรากําลัง 10 ตําแหน่ง
ผู้อํานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานงานคลังระดับต้น (๑))

งานการเงิน
- นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก.) (๑)
- ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง (ภารกิจ) (๑)
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ) (๑)

งานบัญชี
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ภารกิจ)(1)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ) (๑)

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้(ปง./ชง.) (๑)
- ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
(ภารกิจ)(1)
- ผช.จพง.จัดเก็บรายได้(ภารกิจ) (๑)
- พนักงานจดมาตรวัดน้ํา (ทั่วไป) (๓)

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

- เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) (๑)
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (ภารกิจ) (๑)

โครงสร้างของกองช่าง
กองช่างประกอบด้วยกรอบอัตรากําลัง 10ตําแหน่ง
ผู้อํานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (๑))

งานก่อสร้าง

- นายช่างโยธา(ปง./ชง.) (๑)
- ผู้ช่วยวิศวกรโยธา (ภารกิจ) (1)
- ผู้ช่วยช่างโยธา (ภารกิจ) (๑)
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (ภารกิจ) (1)

งานออกแบบและควบคุมอาคาร

งานประสานสาธารณูปโภค

งานผังเมือง

- ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ(ภารกิจ) (1)
- เจ้าพนักงานประปา (ปง./ชง.) (1)
- พนักงานผลิตน้ําประปา (ภารกิจ) (๒)
- พนักงานผลิตน้ําประปา (ทั่วไป) (๔)
- พนักงานผลิตน้ําประปา (ทั่วไป) (2)

- นายช่างไฟฟ้า (ลูกจ้างประจํา) (1)

โครงสร้างของกองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคมฯประกอบด้วยกรอบอัตรากําลัง4ตําแหน่ง

ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคมระดับต้น) (๑)

- งานสวัสดิการสังคม พัฒนาชุมชน
และสังคมสงเคราะห์
- นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) (๑)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ) (๑)

- งานส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาสตรี

- ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (ภารกิจ) (1)

โครงสร้างของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประกอบด้วยกรอบอัตรากําลัง 7ตําแหน่ง

ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น (๑))

- งานส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
และกิจการ

- นักวิชาการศึกษา (ปก.) (๑)
- ครูผดู้ ูแลเด็ก ( ถ่ายโอน ) (๑๑)
- ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) (6)
- ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) (2)

- ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (ภารกิจ) (๑)
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (ภารกิจ) (๑)

