
 
                                                                   
        โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) (1) 

กองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น) (1) 

กองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น) (1) 

-  งานบริหารงานคลัง 

-  งานการบัญชี  

-  งานพัฒนาจัดเก็บรายได ้

-  งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน 

-  งานก่อสร้าง 

-  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

-  งานสาธารณูปโภค  

-  งานผังเมือง     
            

-  งานบริหารการศึกษา 

-  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา      

   และวัฒนธรรม 

-  งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา  ระดับต้น) 

ส านักงานปลัด  อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1) 

-  งานบริหารงานทั่วไป 

-  งานนโยบายและแผน 

-  งานกฎหมายและคดี 

-  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 



 
 
 
                                                                                    โครงสรางส านักงานปลัด 
 

งานกิจการสภา 
งานกิจการสภางานกจิการสภา 

 

 
 

ระดับ ผอ.ระดับต้น ชช. ชก.พิเศษ ชก. ปก. อาวุโส ชง. ปง. ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
จ านวน 1 - - 3 1 - 1 1 - 7 

 

 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้าส านักงานปลัด 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1) 

งานบริหารงานทั่วไป 

 

งานสงเสริมการเกษตร 

การเกษตร 

งานกฎหมายและคดี 

 

นักวิเคราะหนโยบาย
และแผน  ชก.  

(1 ) 

นักทรัพยากรบุคคลชก. (1) 

จพง.ธุรการ ปง. (1 ) 

พนกังานจ้างทั่วไป 

คนงานทั่วไป (2) 

จพง.ป้องกันและบรรเทา   

สาธรณภัย ชง. (1 ) 

นักจัดการงานทัว่ไป ชก. 

(1 ) 

งานสาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม 

งานนโยบายและแผน 

 

งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

งานกิจการสภา 

นักพัฒนาชุมชน ปก. 

(1 ) 

นักวิชาการเกษตร  

ปก./ชก. 

- 

 

งานสวัสดิการและ
พัฒนาชุมชน 

คนงานประจ ารถขยะ 

(3) 



 
 
                                                                                    โครงสรางของกองคลัง 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
ระดับ ผอ.ระดับต้น ชช. ชก.พิเศษ ชก. ปก. อาวุโส ชง. ปง. ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
จ านวน 1 - - - - - - 3 - 1 

 
 

ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น ) (1) 

งานบริหารงานคลัง 

 

งานการบัญช ี

 

งาน พัฒนา และ 

จัดเก็บรายได้  

งานทะเบียนทรัพยสิน 

และพัสด ุ

งานตรวจสอบ 

อนุมัติฎีกาและควบคุม 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  

ปง. 

(1) 

เจาพนักงานพัสด ุปง. 

(1) 

 

- เจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได ้ปง.  

(1) 

พนักงานจ้างทั่วไป 

พนักงานจดมาตรวัดน้ า (1) 

- 



 
 
 
                                                                    
 

โครงสรางของกองช่าง 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

ระดับ ผอ.ระดับต้น ชช. ชก.พิเศษ ชก. ปก. อาวุโส ชง. ปง. ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
จ านวน 1 - - - - - 1 1 2 1 

ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1) 

 

งานประสานงาน 

สาธารณูปโภค 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

 

งานผังเมือง 

 

นายช่างโยธา  

ชง. (1) 

นายช่างไฟฟ้า ปง. (1) 

ลูกจ้างประจ า 

พนักงานสูบน้ า (ถ่ายโอน) (1) 

เจ้าพนักงานธุรการ (1) 

พนักงานจ้างทั่วไป

- 

 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

 

- 

 



 
 
 
                                                                          โครงสรางของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับ ผอ.ระดับต้น ชช. ชก.พิเศษ ชก. ปก. อาวุโส ชง. ปง. ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
จ านวน - - - - 1 - - - - 3 

 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

(นักบริหารงานการศกึษา ระดับต้น) 

งานบริหารงานการศึกษา 

 

งานสงเสริมการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

นักวิชาการศึกษา (ปก.) 

ครูผู้ดูแลเด็ก 

- 

 

- 

 

งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน 

 



 
 
 
 
 
 
 



 
         
 
 
                                       ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว 

เรื่อง ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
-------------------------------------- 

        ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา (ก.อบต.) เรื่อง
หลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร ส่วนต าบล ให้องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด
โครงสร้างส่วนราชการและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชองของแต่ละส่วนราชการจึงก าหนดโครงสร้างส่วน
ราชการและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ ดังนี้ 
        1. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไป      
ขององค์การบริหารส่วนต าบล และส่วนราชการที่  ไม่ได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การ
บริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหาร      
ส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีหัวหน้า
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้บังคับบัญชา พนักงานและลูกจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการของส านักงานปลัด โดยจัดแบ่งส่วนราชการภายในดังนี้ 
          1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
          1.2 งานนโยบายและแผนงาน 
         1.3 งานกฎหมายและคดี 
          1.4 งานป้องบรรเทาสาธารณภัย 

1.5 งานกิจการสภา 
1.6 งานสาธารณสุข 
1.7 งานส่งเสริมการเกษตร 
1.8 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

        2. กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี การจ่ายเงิน – การรับ
เงินการน าส่งเงิน การเก็บ รักษา และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญฏีกาเก่ียวกับเงินเดือนค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ เงินบ าเหน็จบ านาญ เงินอ่ืนๆ เกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ งานฐานะการคลัง 
การเงิน การจัดงบทดลองประจ าเดือนประจ าปี งานพัสดุเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างการจัดท าทะเบียนพัสดุ     
การจ าหน่ายพัสดุ การรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ การวางแผนจัดเก็บรายได้ 
การช าระภาษีอากร การประเมินภาษีต่าง ๆ งานผลประโยชน์และทะเบียนทรัพย์สินหรืองานที่เกี่ยวข้องและที่
ได้รับมอบหมาย โดยจัดแบ่งส่วนงานภายใน ดังนี้ 
          2.1 งานการเงิน 
           2.2 งานการบัญชี 

 2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
       2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

 2.5 งานฝ่ายตรวจสอบอนุมัติฎีกาและควบคุมงบประมาณ 



 
- 2 - 

 
    3. กองช่าง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลด้านวิศวกรรม 
การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานควบคุม 
อาคารตามระเบียบกฎหมาย งานสาธารณูปโภค งานวางโครงการ และควบคุมการก่อสร้าง อาคาร ถนน 
สะพาน เขื่อน ทางเท้า การประมาณราคา สวนสาธารณะ งานควบคุมดูแลรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
การดูแลรักษาต้นไม้พันธุ์ไม้ต่าง ๆ งานประดับตกแต่งอาคารสถานที่ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับ 
มอบหมาย โดยจัดแบ่งส่วนราชการภายในดังนี้ 
       3.1 งานก่อสร้าง 

3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
       3.3 งานประสานงานสาธารณูปโภค 
       3.4 งานผังเมือง      
    4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการศึกษาปฐมวัย 
การปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล 
ประเมินผล การพัฒนาต าราเรียน การวางแผนการศึกษา ของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริม
การศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะ เกี่ยวกับ การศึกษา ส่งเสริมการวิจัย การ
วางโครงการ ส ารวจ         เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษาเพ่ือน าไปประกอบการพิจารณา ก าหนดนโยบาย 
แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษาและ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ที่เกี่ยวข้อง 
แบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้ 
       4.1 งานบริหารงานศึกษา 
         4.2 งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
   4.3 งานกิจการโรงเรียน 
       

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่   3   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 
 

                                                                
( นางสุนันทา   อยู่วิวัฒน์ ) 

           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว 

 
 
 
 
 



                                                  -ส าเนาคู่ฉบับ- 
 
 
 
 
 
ที่ นม 90301/700                                                   ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว 
                     67 หมู่ที่ 7 ต าบลท่าลาดขาว อ าเภอโชคชัย 
                     จังหวัดนครราชสมีา  30190 
 

                                                             กรกฎาคม  2561 
 

เรื่อง    แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่1) พ.ศ.2561 

เรียน   ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. ส าเนาแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563)   จ านวน     2   เล่ม 
  2. แผ่นซีดี                          จ านวน     1   แผ่น  

            ตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา (ก.อบต.)จังหวัดนครราชสีมา      
ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 มีมติเห็นชอบปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
(2561–2563) เพ่ือรองรับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา         
ไปแล้ว นั้น 

          องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว จึงได้ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่1) พ.ศ.2561 
ตามท่ีคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา (ก.อบต.จ.นม.) เห็นชอบ รายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 
 

            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

        ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                                                              

              ( นางสุนันทา   อยู่วิวฒัน์ ) 
                                          ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว  
 
ส านักงานปลัด  อบต.ท่าลาดขาว 
โทร.  044 – 009879 
 


