
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ตําแหนงท่ีมีคนครอง 
 

ตําแหนงท่ีมีคนครอง 
 

แทง /ระดับ 
บริหารทองถ่ิน 
ระดับกลาง 

บริหารทองถ่ิน 
ระดับตน 

อํานวยการทองถ่ิน 
ระดับตน 

วิชาการ 
ระดับชํานาญการ 

วิชาการ 
ระดับปฏบัิติการ 

ท่ัวไป 
ระดับชํานาญงาน 

ท่ัวไป 
ระดับปฏบัิติงาน 

ครู 
พนักงานจาง 
ตามภารกิจ 

พนักงานจาง
ท่ัวไป 

จํานวน (คน) 1 1 4 4 7 3 3 10 26 6 
 

กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) (1) 

กองชาง 
(นักบริหารงานชาง ระดับตน) (1) 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน) (1) 

 

สํานักงานปลัด 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) (1) 

 

1. งานการเจาหนาที่ 
2. งานนโยบายและแผน 
3. งานกฎหมายและคดี 
4. งานสวัสดิการ สังคมสงเคราะห และพัฒนา
ชุมชน 
5. งานปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
6. งานบรหิารงานทั่วไป 
7. งานธุรการ 
8. งานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
9. งานสงเสริมการเกษตร 
10. งานรักษาความสะอาด 
11. งานกิจการสภา 
12.งานสงเสริมการทองเที่ยวและประชาสัมพันธ 

1. งานการเงินและบัญชี 
2. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
3. งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
4. งานธุรการ 

1. งานกอสราง 
2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร   
3. งานสาธารณูปโภค 

4. งานธุรการ 

1. งานบริหารการศึกษา 
2. งานสงเสรมิการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
3. งานกีฬาและนันทนาการ 
 

 

 

หนวยตรวจสอบภายใน 
(นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ) (1) รองปลัด อบต. 

(นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับตน) (1) 

ปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับกลาง) (1) 

10. แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย  
 



                 โครงสรางสํานักงานปลัด 
          องคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตําแหนงท่ีมีคนครอง 

แทง /ระดับ 
อํานวยการทองถ่ิน 

ระดับตน 
วิชาการ 

ระดับชํานาญการ 
วิชาการ 

ระดับปฏบัิติการ 
ท่ัวไป 

ระดับชํานาญงาน 
ท่ัวไป 

ระดับปฏบัิติงาน 
พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางท่ัวไป 

จํานวน (คน) 1 3 3 2 - 9 6 

หัวหนาสํานักปลัด 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) (1) 

 

6. งานบริหารงานทั่วไป 
7. งานกิจการสภา 
(นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ) (1) 
(ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี) (1) 
(พนักงานขับรถยนต) (2) 
(คนงาน) (2) 

1. งานการเจาหนาที่ 
(นักทรัพยากรบุคคล 
ปฏิบัติการ) (1) 

2. งานนโยบายและแผน 
(นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
ชํานาญการ) (1) 

 

5. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ชํานาญงาน) (2) 
(พนักงานขับรถยนต) (2) 
 

3. งานกฎหมายและคด ี
(นิติกรชํานาญการ)  (1) 
 

4. งานสวัสดิการ สังคมสงเคราะห
และพัฒนาชุมชน 
 (นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ) (1) 
 (ผูชวยเจาพนักงานธุรการ)  (1) 

9. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
(เจาพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง.) (1) 
(ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี) (1) 
 

8. งานธุรการ 
(ผูชวยเจาพนักงานธุรการ)  (2) 
(วาง 1 อัตรา) 

10. งานสงเสริมการเกษตร 
(นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ) (1) 
(ผูชวยเจาพนักงานสวนสาธารณะ) (1) (วาง) 
(คนงาน) (1) 

11. งานรักษาความสะอาด 
(พนักงานขับรถยนต) (1) 
(คนงานประจํารถขยะ) (3) 
 

12. งานสงเสริมการทองเที่ยวและ
ประชาสัมพันธ 
(นักพัฒนาการทองเท่ียว ปก./ชก.)  (1) 



 
 
      โครงสรางกองคลัง 
       องคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 ตําแหนงท่ีมีคนครอง 
 

แทง /ระดับ 
อํานวยการทองถ่ิน 

ระดับตน 
วิชาการ 

ระดับชํานาญการ 
วิชาการ 

ระดับปฏบัิติการ 
ท่ัวไป 

ระดับชํานาญงาน 
ท่ัวไป 

ระดับปฏบัิติงาน 
พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางท่ัวไป 

จํานวน (คน) 1 1 2 - - 2 - 
 
 
 

ผูอํานวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) (1) 

 

1. งานการเงินและบัญช ี
(นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ) (1) 
(นักวิชาการคลังปฏิบัติการ) (1) 
(ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี) (1) 
 

2. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
(เจาพนักงานจัดเก็บรายได ปง./ชง) (1) 

3. งานทะเบียนทรัพยสินและพัสด ุ
(นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ) (1) 
 

4. งานธุรการ 
(ผูชวยเจาพนักงานธุรการ)  (1) 
 
 



 
        โครงสรางกองชาง 
      องคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
ตําแหนงท่ีมีคนครอง 

 

แทง /ระดับ 
อํานวยการทองถ่ิน 

ระดับตน 
วิชาการ 

ระดับชํานาญการ 
วิชาการ 

ระดับปฏบัิติการ 
ท่ัวไป 

ระดับชํานาญงาน 
ท่ัวไป 

ระดับปฏบัิติงาน 
พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางท่ัวไป 

จํานวน (คน) 1 - - 1 2 2 - 
 
 
 

ผูอํานวยการกองชาง 
(นักบริหารงานชาง ระดับตน) (1) 

 

3. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
 
พนักงานจางตามภารกิจ 
(ผูชวยนายชางโยธา) (1) 

 

1. งานกอสราง 
2. งานสาธารณูปโภค 
(นายชางโยธาชํานาญงาน) (1) 
(นายชางโยธาปฏิบัติงาน) (1) 
พนักงานจางตามภารกิจ 
(ผูชวยนายชางโยธา) (1) 
(ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี) (1) 

4. งานธุรการ 
 
พนักงานจางตามภารกิจ 
(เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน) (1) 

 



 
      โครงสรางกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
   องคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 ตําแหนงท่ีมีคนครอง 
 

แทง /ระดับ 
อํานวยการทองถ่ิน 

ระดับตน 
วิชาการ 

ระดับชํานาญการ 
วิชาการ 

ระดับปฏบัิติการ 
ท่ัวไป 

ระดับชํานาญงาน 
ท่ัวไป 

ระดับปฏบัิติงาน 
ครู 

พนักงานจาง 
ตามภารกิจ 

พนักงานจางท่ัวไป 

จํานวน (คน) 1 - 1 - 1 10 13 - 
 

ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน) (1) 

 

1. งานบริหารการศึกษา 
2. งานกีฬาและนนัทนาการ 
(นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ) (1) 
(เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏบัิติงาน) (1) 
(คร ู) (10) 
 
พนักงานจางตามภารกิจ 
 (ผูดูแลเด็ก) (ทักษะ) (12) 

 

3. งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
พนักงานจางตามภารกิจ 
(ผูชวยเจาพนักงานธุรการ)  (1) 


