แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
หน่วยตรวจสอบภายใน

สานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

๑. งานบริหารงานทั่วไป
๒. งานแผนและงบประมาณ
๓. งานธุรการ
๔. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
๕. งานนิติการ
๖. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗. งานการเจ้าหน้าที่
๘. งานสุขาภิบาลอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม

กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

๑. งานสถิติการคลัง
๒. งานการเงินและบัญชี
๓. งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
๔. งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
๕. งานธุรการ

กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

๑. งานวิศวกรรม
๒. งานออกแบบและควบคุมอาคาร
๓. งานธุรการ
๔. งานสาธารณูปโภค
๕. งานจัดสถานที่และการไฟฟ้า
สาธารณะ

กองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

๑. งานบริหารการศึกษา
๒. งานส่งเสริมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
๓. งานธุรการ

โครงสร้างของสานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล (๑)
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

งานบริหารงานทั่วไป
๑. นักจัดการงาน
ทั่วไป ชก. (๑)

ประเภท

งานแผนและ
งบประมาณ

งานธุรการ

๑. นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน ชก. (๑)
๒. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน (๑)

๑. เจ้าพนักงานธุรการ
ชานาญงาน (๑)
๒. ผู้ช่วยเจ้า พนักงานธุรการ (๑)
๓. คนงาน (๑)
4. พนง.ขับรถยนต์ (1)
5. พนง.ขับเครื่อง
จักรกลฯ (1)

อานวยการท้องถิ่น

ระดับ

สูง

กลาง

ต้น

จานวน

-

-

๑

งานสวัสดิการและ
พัฒนาชุมชน
๑. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนา
ชุมชน (๑)

งานนิติการ

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

1.นิติกร ปก./ชก.
(ว่าง)

1.เจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (1)

วิชาการ
ชานาญ
ชานาญ
เชี่ยวชาญ การ
ปฏิบัติการ
การ
พิเศษ
๓
-

งานการเจ้าหน้าที่

งานสุขาภิบาลอนามัย
และสิ่งแวดล้อม

1.นักทรัพยากร
บุคคลชก. (๑)

๑.เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข (ปง./ชง.)
(ว่าง)

ทั่วไป
อาวุโส
-

พนักงานจ้าง
ชานาญ
ปฏิบัติงาน ตามภารกิจ
งาน
๑

๑

๓

พนักงาน
จ้างทั่วไป
๓

โครงสร้างของกองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง (๑)
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

งานสถิติการคลัง

งานการเงินและบัญชี

๑. นักวิชาการคลัง
ชานาญการ (๑)

ประเภท

๑. นักวิชาการเงินและ
บัญชีชานาญการ (๑)
๒. ผู้ชว่ ยเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี

อานวยการท้องถิ่น

ระดับ

สูง

กลาง

ต้น

จานวน

-

-

๑

งานจัดเก็บและพัฒนา
รายได้
๑. เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ชานาญงาน (๑)

วิชาการ
ชานาญ
ชานาญ
เชี่ยวชาญ การ
ปฏิบัติการ
การ
พิเศษ
๒
-

งานพัสดุและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

งานธุรการ

๑. เจ้าพนักงานพัสดุ (๑)
๒. คนงาน (๑)

-

ทั่วไป
อาวุโส
-

พนักงานจ้าง
ชานาญ
ปฏิบัติงาน ตามภารกิจ
งาน
๑

๑

๑

พนักงาน
จ้างทั่วไป
๑

โครงสร้างของกองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง (๑)
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

งานวิศวกรรม

งานออกแบบและควบคุม
อาคาร

-

๑. นายช่างโยธา
ชานาญงาน (๑) ว่าง (๑)

ประเภท

อานวยการท้องถิ่น

ระดับ

สูง

กลาง

ต้น

จานวน

-

-

๑

งานธุรการ
๑. ผู้ชว่ ยเจ้าพนักงาน
ธุรการ (๑)
๒. คนงาน (๑)

วิชาการ
ชานาญ
ชานาญ
เชี่ยวชาญ การ
ปฏิบัติการ
การ
พิเศษ
-

งานสาธารณูปโภค

งานจัดสถานที่และการ
ไฟฟ้าสาธารณะ

-

๑. ผูช้ ่วยนายช่างไฟฟ้า (๑)

ทั่วไป
อาวุโส
-

พนักงานจ้าง
ชานาญ
ปฏิบัติงาน ตามภารกิจ
งาน
๑

-

๒

พนักงาน
จ้างทั่วไป
๑

โครงสร้างของกองการศึกษา
ผู้อานวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (ว่าง)

งานบริหารการศึกษา
๑. ครู (คศ.๒) (๑)
๒. ครู (คศ.๑) (๔)
๓. ผู้ชว่ ยครูผดด.(๒)
๔. ผู้ดูแลเด็ก (๒)
(ภารกิจ) (ว่าง), ทั่วไป (๑)
ประเภท

งานส่งเสริมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
๑. นักวิชาการศึกษา
ชานาญการ (๑)

งานธุรการ
๑. ผู้ชว่ ยเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี (๑)

อานวยการท้องถิ่น

ระดับ

สูง

กลาง

จานวน

-

-

วิชาการ
ทั่วไป
อันดับ
ชานาญ
ชานาญ
ชานาญ
ต้น เชี่ยวชาญ การ
ปฏิบัติการ อาวุโส
ปฏิบัติงาน คศ.๒ คศ.๑
การ
งาน
พิเศษ
๑
๑
๔

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ

พนักงาน
จ้างทั่วไป

๓

๒

