โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

โครงสร้างส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) (1)
หน่วยตรวจสอบภายใน
(นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก.) (กำหนดเพิ่ม 1 อัตรา)

กองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง

สำนักปลัด อบต.
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1)

กองช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1)

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1)
1. งานการเงินและบัญชี
2. งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
3. งานพัสดุและทรัพย์สิน
4. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

๑. งานบริหารทั่วไป
๒. งานนิติการ
๓. งานการเจ้าหน้าที่
๔. งานสวัสดิการสังคม
5. งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
6. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
7. งานส่งเสริมการเกษตร
8. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บริหารท้องถิ่น

อำนวยการท้องถิ่น

๑. งานบริหารการศึกษา
๒. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๓. งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1. งานบริหารงานทั่วไป
2. งานแบบแผนและก่อสร้าง
3. งานควบคุมอาคาร
4. งานสาธารณูปโภค
5. งานผังเมือง

วิชาการ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น) (ว่าง)

ทั่วไป

ลูกจ้าง
ประจำ

ระดับ
จำนวน

ต้น
-

กลาง
1

สูง
-

ต้น
3

กลาง
-

สูง
-

ปฏิบัติการ
-

ชำนาญการ
-

ปฏิบัติงาน
-

ชำนาญงาน
-

อาวุโส
-

-

พนักงานจ้าง

รวม

ภารกิจ ทั่วไป
-

4

๑. โครงสร้างสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1)

งานบริหารทั่วไป

งานนิติการ

งานการ
เจ้าหน้าที่

งานสวัสดิการ
สังคม

1. เจ้าพนักงานธุรการ
ชง. (๑)
2. นักจัดการงานทั่วไป (1)
(ลูกจ้างประจำ)
3. พนง.ขับรถยนต์
(รถยนต์ส่วนกลาง) (1)
4. นักการภารโรง (๑)
5. คนงานทั่วไป (ว่าง)

1. นิติกร ปก.(1)

1. นักทรัพยากร
บุคคล ชก.(1)

1. นักพัฒนาชุมชน
ปก. (๑)

ระดับ
จำนวน

อำนวยการท้องถิ่น
ต้น
กลาง
สูง
1
-

วิชาการ
ปฏิบัติการ ชำนาญการ
3
๔

งานยุทธศาสตร์
และงบประมาณ
1. นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
ชก. (๑)

ทั่วไป
ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน
1

งานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
1.นักวิชาการสาธารณสุข
ปก. (1)
2.พนักงานขับรถขยะ
(รถบรรทุกขยะ) (1)
3.คนงานประจำรถขยะ (3)

อาวุโส
-

ลูกจ้าง
ประจำ
1

งานส่งเสริม
การเกษตร
1.นักวิชาการ
เกษตร ชก. (๑)

พนักงานจ้าง
ภารกิจ
ทั่วไป
2
4

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
1. นักป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย ชก. (๑)
2. นักจัดการงานทั่วไป (1)
ลูกจ้างประจำ

รวม
1๖

๒. โครงสร้างกองคลัง

งานการเงินและบัญชี
๑. เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี (ชง.) (1)

ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1)

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

งานพัสดุและทรัพย์สิน

งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
๑. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก.) (1)

๑. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก.) (1)

1.เจ้าพนักงานพัสดุ ชง. (๑)
2.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (1)

เจ้าพนักงานพัสดุ ชง. (๑)
๑. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (1)

ระดับ
จำนวน

อำนวยการท้องถิ่น
ต้น
กลาง
สูง
1
-

วิชาการ
ปฏิบัติการ ชำนาญการ
1
-

ทั่วไป
ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน
2

อาวุโส
-

ลูกจ้าง
ประจำ
-

พนักงานจ้าง
ภารกิจ
ทั่วไป
1
-

รวม
5

๓. โครงสร้างกองช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1)

งานบริหารงานทั่วไป
๑. นายช่างโยธา อาวุโส (1)
2.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1)

ระดับ
จำนวน

งานควบคุมอาคาร

งานแบบแผนและก่อสร้าง
1. นายช่างโยธา อาวุโส (1)
2. ผู้ช่วยนายช่างโยธา (1)

อำนวยการท้องถิ่น
ต้น
กลาง
สูง
1
-

1.นายช่างไฟฟ้า (ปง.) (1)
2. ผู้ช่วยนายช่างโยธา (1)

วิชาการ
ปฏิบัติการ ชำนาญการ
-

ทั่วไป
ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน
1
-

งานผังเมือง

งานสาธารณูปโภค
1.นายช่างไฟฟ้า (ปง.) (1)
2.พนักงานผลิตน้ำประปา (1)
3.คนงานทั่วไป (ว่าง)

อาวุโส
1

ลูกจ้าง
ประจำ
-

๑. นายช่างโยธา อาวุโส (1)
2. ผู้ช่วยนายช่างโยธา (1)

พนักงานจ้าง
ภารกิจ
ทั่วไป
2
1

รวม
6

๔. โครงสร้างกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น) (ว่าง)

งานบริหารการศึกษา
1. นักวิชาการศึกษา ชก. (๑)
2. ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย (4)

ระดับ
จำนวน

อำนวยการท้องถิ่น
ต้น
กลาง
สูง
-

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1. ครูผู้ดูแลเด็ก (ว่าง)
2. นักวิชาการศึกษา ชก. (1)
3. ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย (4)

๑. นักวิชาการศึกษา ชก. (1)
2. ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย (4)

วิชาการ
ปฏิบัติการ ชำนาญการ
1

ทั่วไป
ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน
-

อาวุโส
-

ลูกจ้าง
ประจำ
-

พนักงานจ้าง
ภารกิจ
ทั่วไป
4

รวม
5

๕. โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) (1)

หน่วยตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.) (กำหนดเพิ่ม)
- งานตรวจสอบภายใน

ระดับ
จำนวน

อำนวยการท้องถิ่น
ต้น
กลาง
สูง
-

วิชาการ
ปฏิบัติการ ชำนาญการ
-

ทั่วไป
ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน
-

อาวุโส
-

ลูกจ้าง
ประจำ
-

พนักงานจ้าง
ภารกิจ
ทั่วไป
-

รวม
-

