
   

                                            

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ส านักปลัด อบต. 2. กองคลัง 3. กองช่าง 
4. กองการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
๕. หน่วยตรวจสอบ

ภายใน  

หัวหน้าส านักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น) 
 

   1.1 งานราชการทัว่ไป 
1.2 งานบริหารงานบุคคล 
๑.๓ งานวิเคราะห์นโยบาย 
      และแผน 
1.๔ งานนิติการ 
1.๕ งานป้องกันและบรรเทา 

         สาธารณภัย 
๑.๖ งานกิจการสภา อบต. 
๑.๗ งานสวัสดิการสังคม 
1.๘ งานบริหารสาธารณสุข 
1.๙ งานส่งเสริมการเกษตร 

 

2.1 งานการจ่ายเงิน – การรับเงิน    
2.2 งานการจัดท าบัญชี 
2.3 งานการจัดเก็บภาษี    
    ค่าธรรมเนียม และการ  
    พัฒนารายได้ 

2.4 งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ  
      จัดจ้าง จัดหา พัสดุ ครุภณัฑ์  
    และทรัพย์สินต่าง ๆ 

3.1 งานควบคุมการก่อสร้าง  
    และซ่อมบ ารุง 

3.2 งานควบคมุอาคาร 
3.3 งานช่างสุขาภิบาล 
3.4 งานผังเมือง 

 

4.1 งานบริหารการศึกษา 
4.๒ งานบ ารุงศิลปะ จารีต   
     ประเพณี ภูมิปัญญา  
     ท้องถิ่นและวัฒนธรรม 
     อันดีของท้องถิ่น  

 4.3 งานโรงเรียน 

๕.1 งานตรวจสอบภายใน 

 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

 



   

                                            

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 

 
 
 
 
 

1. ส านักปลัด อบต. 2. กองคลัง 3. กองช่าง 
4. กองการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
5. หน่วยตรวจสอบภายใน 

พนักงานส่วนต าบล 
- นักบริหารงานทั่วไป (อ านวยการต้น)  
เลขที่ต าแหน่ง ๑๐-3-0๑-๒101-001 
นางพัชณี  ช านาญบริรักษ ์
- นักทรัพยากรบุคคล (ปก)  
เลขที่ต าแหน่ง ๑๐-3-01-3102-001 
นางสาวยลดา  ทวีชาต ิ
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชก)  
เลขที่ต าแหน่ง ๑๐-3-01-3103-001 
นางปวีณา  สิงห์วงศ์ 
- นิติกร (ปก/ชก) (วา่ง) 
เลขที่ต าแหน่ง ๑๐-3-01-3105-001 
- นักวิชาการเกษตร (ปก)  
เลขที่ต าแหน่ง ๑๐-3-01-3๔0๑-001 
นางสาวนิภา  ใจบิดา 
- นักวิชาการสาธารณสุข (ปก)  
เลขที่ต าแหน่ง ๑๐-3-01-3๖0๑-001 
นางภาวิณี  สุจริตภกัดี   
-นักพัฒนาชุมชน (ปก)  
เลขที่ต าแหน่ง ๑๐-3-01-3801-001 
นางสาวนัฏฐาภรณ์  เพ็งล้อม 
 

พนักงานส่วนต าบล 
- นักบริหารงานคลัง (อ านวยการต้น)  
เลขที่ต าแหน่ง ๑๐-3-04-2101-001 
นางรุ้งนภา  ธงภักดิ ์
- นักวิชาการเงินและบัญชี (ชก) 
เลขที่ต าแหน่ง ๑๐-3-04-3201-001 
นางอรวรรณ ประทุมวงศ์ 
- เจ้าพนักงานพัสด ุ(ชง)  
เลขที่ต าแหน่ง ๑๐-3-04-4203-001 
นางสาวอุทยัวรรณ  กล้าแท ้
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ชง) 
เลขที่ต าแหน่ง ๑๐-3-04-๔20๔-001 
นางสาวสายฝน  ลอยไธสงค์ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
นางสาวจิตรลัดดา  สัมพันธุ ์
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
นางสาววราลกัษณ์  พิมพ์ชยั 
- ผู้ช่วยเจ้าพนกังานพัสด ุ
นายอนุสรณ์  วงกต 
 
 

พนักงานส่วนต าบล 
- นักบริหารงานช่าง (อ านวยการต้น) 
เลขที่ต าแหน่ง ๑๐-3-05-2103-001 
นายอานุภาพ  สุขสานต ์
- เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง) (ว่าง) 
เลขที่ต าแหน่ง ๑๐-3-05-๔๑01-00๒ 
- นายช่างโยธา (ชง) 
เลขที่ต าแหน่ง ๑๐-3-05-4701-001 
นายจีระศักดิ ์ บอ่ทอง 
- นายช่างโยธา (ชง) 
เลขที่ต าแหน่ง ๑๐-3-05-4701-00๒ 
นายวุฒิสาร  ข าอ้วม 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  
นายสุวัฒน์  สิทธวิงษ ์
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ว่าง)  
- ช่างเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
นายภธูร  นาโพธิ ์
พนักงานจ้างทั่วไป 
- คนงานทั่วไป 
นายกิมเส็ง  แท่นแกว้ 

 

พนักงานส่วนต าบล 
- นักบริหารงานการศึกษา (อ านวยการต้น) 
(ว่าง) เลขที่ต าแหน่ง ๑๐-3-08-๒107-001 
- นักวิชาการศึกษา (ปก)  
เลขที่ต าแหน่ง ๑๐-3-08-3803-001 
นางสาวยลวรรณ  ขานเขว้า 
- เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง) (ว่าง) 
เลขที่ต าแหน่ง ๑๐-3-08-๔๑03-00๓ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ว่าง) 
- พนักงานขับรถยนต์ (ว่าง)  
พนักงานจ้างทั่วไป 
- พนักงานขับรถยนต์ (ว่าง) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางเม้ง 
พนักงานครอูงค์การบริหารส่วนต าบล 
- ครู  คศ.๒ 
เลขที่ต าแหน่ง ๑๐-3-08-6600-๕๙๕ 
นางสุวาลี  ธงภักดิ ์
- ครู  คศ.๑ 
เลขที่ต าแหน่ง ๑๐-3-08-6600-๖๐๑ 
นางพรเพชร  ประสานเนตร 
 

พนักงานส่วนต าบล 
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก/ชก)   
(ว่าง) เลขที่ต าแหน่ง ๑๐-3-๑๒-๓๒0๕-
001 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) (ว่าง) 

 



   

                                            

- เจ้าพนกังานธุรการ (ชง)  
เลขที่ต าแหน่ง ๑๐-3-01-4101-001 
นางสาวประภัสสร  ง้าวบ้านผือ 
- เจ้าพนกังานพัฒนาชุมชน (ปง)  
เลขที่ต าแหน่ง ๑๐-3-01-480๑-001 
นายสิทธพิงษ์  ชยันอก 
- เจ้าพนกังานป้องกันและบรรเทาฯ (ชง) 
เลขที่ต าแหน่ง ๑๐-3-01-4805-001 
นายเกรียงศักดิ์  ฝางชัยภูม ิ
ลูกจ้างประจ า 
-นักทรัพยากรบุคคล  
เลขที่ต าแหน่ง ล ๐๐๐๓  
นางสาวฐิตารัตน์  เพยีงชัยภูม ิ
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ (ว่าง) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ  
นางสรัญญา  เกิดผล 
- ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ  
นางนิตยา  แฝงฤทธิ ์
- ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ  
นางสาวกนกวรรณ  ศรีสุวรรณ์ 
- ผู้ช่วยเจ้าพนกังานป้องกันและบรรเทาฯ 
นายววิัฒน์  กันชัย 
- พนักงานขับรถยนต ์
นายวัฒนะ  พรมเฮียง 
- พนักงานขับรถยนต ์(วา่ง) 
- พนักงานขับรถยนต ์ 
นายวิสัน  พึ่งภูม ิ
- คนงานประจ ารถขยะ 
นายบุญจิต  ชื่นนาเสียว 
นายสุพรรณ์  หาญมโน 

  
 
 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
นางนงนุช  ชัยนรินทร์ 
นางจุลลดา  จารุเมธีชน 
นางสาวจ านง  ศิริมงคล 

    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอง 
พนักงานครอูงค์การบริหารส่วนต าบล 
- ครู  คศ.๒ 
เลขที่ต าแหน่ง ๑๐-3-08-6600-๕๙๖ 
นางรัตนา  ศิริกุล 
- ครู  คศ.๑ 
เลขที่ต าแหน่ง ๑๐-3-08-6600-๕๙๙ 
นางเกษร  โชคสวัสดิ ์
- ครู  คศ.๑ 
เลขที่ต าแหน่ง ๑๐-3-08-6600-๖๐๐ 
นางสมถวิล  ภูวญาณ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
นางสาวแดง  สงวนศักดิ ์
นางชมลดา  แสนเป็ง 
นางสาวปรียาภา  สอนโกษา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหญ้ารังกา 
พนักงานครอูงค์การบริหารส่วนต าบล 
- ครู  คศ.๒ 
เลขที่ต าแหน่ง ๑๐-3-08-6600-๕๙๗ 
นางจุฑารัตน์  ตันเบ็ตนิมิตรพร 
- ครู  คศ.๒ 
เลขที่ต าแหน่ง ๑๐-3-08-6600-๕๙๘ 
นางพัชรินทร์  ลองจ านงค์ 
- ครู  คศ.๑ 
เลขที่ต าแหน่ง ๑๐-3-08-6600-๖๐๑ 



   

                                            

นายประทวน  พันธุ์สง่า 
นายมานิตย์  จอดนอก 
พนักงานจ้างทั่วไป 
- คนงานประจ ารถขยะ  
นายกองแพง  ทันรังกา 
 
 

นางสาวเนตรจิรา  สิทธิวงค์ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
นางรัชนี  ปรางค์ชัยภูม ิ
นางสุภาพร  บุญโยธา 
โรงเรียนอนุบาล 
พนักงานครอูงค์การบริหารส่วนต าบล 
- ผู้อ านวยการสถานศึกษา (วา่ง) 
เลขที่ต าแหน่ง ๑๐-3-08-๕๕00-๙๘๕ 
- ครู  คศ.๒ (ว่าง) 
เลขที่ต าแหน่ง ๑๐-3-08-6๕00-๙๕๕ 
- ครู  คศ.๒ 
เลขที่ต าแหน่ง ๑๐-3-08-6๕00-๙๕๖ 
นางสาวดวงพร  ศรีวงษ์ชัย 
- ครู  คศ.๒ 
เลขที่ต าแหน่ง ๑๐-3-08-6๕00-๙๕๗ 
นางสุมาลี  พึงชัยภูม ิ
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
นางสุนิสา  ดวงเงิน 
พนักงานจ้างทั่วไป 
- ภารโรง 
นายมงคล  ศรีวะรา 

          
 
 
 
 
 



   

                                            

            โครงสร้างกรอบอัตราก าลัง ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

ระดับ อ านวยการ วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกจิ พนักงานจ้างทั่วไป รวม 

จ านวน 1 ๖ ๓ ๑ ๑๒ ๑ ๒๔ 

      

งานราชการทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานนิติการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- เจ้าพนักงานธุรการ (ชง) (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

(ภารกิจ) (๑) (ว่างเดิม) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

(ภารกิจ) (๑) 

- นักทรัพยากรบุคคล (ปก) (1) 
- นักทรัพยากรบุคคล 

(ลูกจ้างประจ า) (1) 
 

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
(ชก) (1) 

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ) 
(๑) 

  - นิติกร (ปก/ชก) (1) (ว่างเดิม) - เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชง) 
(1) 

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
(ภารกิจ) (๑) 

- พนักงานขับรถยนต์ (ภารกิจ) (๑) 

งานกิจการสภา อบต. งานสวัสดิการสังคม งานบริหารสาธารณสขุ งานส่งเสริมการเกษตร 

- เจ้าพนักงานธุรการ (ชง) (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     
  (ภารกิจ) (๑) (ว่างเดิม) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    
  (ภารกิจ) (๑) 

- นักพัฒนาชุมชน (ปก) (1) 
- เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปง) 

(1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

(ภารกิจ) (๑) 

- นักวิชาการสาธารณสุข (ปก) (1) 
- พนักงานขบัรถยนต์ (ภารกิจ) (๑) (ว่างเดิม) 
- คนงานประจ ารถขยะ (ภารกิจ) (๔) 
- คนงานประจ ารถขยะ (ท่ัวไป) (๑) 

- นักวิชาการเกษตร (ปก) (1) 
 

หัวหน้าส านักปลัด 
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 



   

                                            

         โครงสร้างกรอบอัตราก าลัง กองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ระดับ อ านวยการ วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกจิ พนักงานจ้างทั่วไป รวม 

จ านวน 1 ๑ ๒ - ๓ - ๗ 

 
 

งานการจ่ายเงิน – การรับเงิน งานการจัดท าบัญช ี
งานการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการ

พัฒนารายได้ 
งานเกี่ยวกับการจัดซ้ือ จัดจ้าง จัดหา พัสดุ 

ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ 

- นักวิชาการเงินและบญัชี (ชก) (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี 

(ภารกิจ) (1) 
 

- นักวิชาการเงินและบญัชี (ชก) (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี 

(ภารกิจ) (1) 
 

- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ชง) (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ภารกิจ) (1) 

- เจ้าพนักงานพัสดุ (ชง) (๑) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (ภารกิจ) (๑) 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
นักบริหารงานคลัง ระดับต้น 



   

                                            

โครงสร้างกรอบอัตราก าลัง กองช่าง  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานควบคุมอาคาร งานช่างสุขาภิบาล งานผังเมือง 

- เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง) (1) (ว่างเดิม) 
- นายช่างโยธา (ชง) (๑)   
- นายช่างโยธา (ชง) (๑)   
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ภารกจิ) (1) (ว่างเดิม) 
 

 
 

- เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง) (1) (ว่างเดิม) 
- นายช่างโยธา (ชง) (๑)   
- นายช่างโยธา (ชง) (๑)   
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ภารกจิ) (1) (ว่างเดิม) 
 

- ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (ภารกิจ) (๑)   
- ช่างเครื่องก าเนิดไฟฟ้า (ภารกิจ) (๑)   
- คนงานท่ัวไป (ท่ัวไป) (๑)   
 

- เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง) (1) (ว่างเดิม) 
- นายช่างโยธา (ชง) (๑)   
- นายช่างโยธา (ชง) (๑)   
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ภารกจิ) (1) (ว่างเดิม) 

 

 
 
 
 
 

ระดับ อ านวยการ วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกจิ พนักงานจ้างทั่วไป รวม 

จ านวน 1 - ๓ - ๓ ๑ ๘ 

 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น  



   

                                            

            โครงสร้างกรอบอัตราก าลัง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

งานบริหารการศึกษา 
งานบ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
งานโรงเรียน 

- นักวิชาการศึกษา (ปก/ชก) (1) (ว่างเดิม) 
- เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง) (๑) (ว่างเดิม) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ) (๑) (ว่างเดิม) 
- พนักงานขับรถยนต์ (ภารกิจ) (๑) (ว่างเดิม) 
- พนักงานขับรถยนต์ (ท่ัวไป) (๑) (ว่างเดิม) 

- ครู (3) 
- ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (4) 
- ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) (9)  
 

- ผู้อ านวยการสถานศึกษา (1) (ว่างเดิม) 
- ครู (คศ.๒) (๒) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี (ภารกิจ) (๑) 
- ภารโรง (ทั่วไป) (๑) 

 
  

  
  
 
 
                                                                    
 

 

ระดับ 
ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

คร ู
พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

รวม 

จ านวน 1 ๑๑ ๙ ๑ ๒๒ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางเม้ง 

- ครู (คศ.๒) (1)  
- ครู (คศ.๑) (1)  
- ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (๓) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอง 

- ครู (คศ.๒) (1)  
- ครู (คศ.๑) (๒)  
- ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (๓) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหญ้ารังกา 

- ครู (คศ.๒) (๒)  
- ครู (คศ.๑) (๑)  
- ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  (๒) 

ระดับ อ านวยการ วิชาการ ทั่วไป 
พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

รวม 

จ านวน 1 ๑ ๑ ๒ ๑ ๖ 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
นักบริหารการศึกษา ระดับต้น 



   

                                            

โครงสร้างกรอบอัตราก าลัง หน่วยสอบตรวจภายใน 
 
 

 
 
 
 
 
 

งานตรวจสอบภายใน 

- นักวิชาการตรวจสอบภายใน  (ปก/ชก) (๑) (ว่าง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ อ านวยการ วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกจิ พนักงานจ้างทั่วไป รวม 

จ านวน - ๑ - - - - ๑ 

 
หน่วยตรวจสอบภายใน 


