ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

สำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

1.ฝ่ายอำนวยการ
( นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
-งานธุรการ
-งานบริหารงานทั่วไป
2.งานทะเบียนราษฎร
3.งานการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
4.งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5.งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
6.งานการเจ้าหน้าที่

กองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง)

1.ฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
-งานการเงินและบัญชี
-งานพัสดุและทรัพย์สิน
2.งานพัฒนารายได้

กองช่าง

กองวิชาการและแผนงาน

(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)

(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)

1.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
( นักบริหารงานการช่าง ระดับต้น)
-งานวิศวกรรม
2.งานโยธา
-งานสาธารณูปโภค
3.งานธุรการ

1.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
( นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
- งานธุรการ
- งานนิติการ
- งานบริการข้อมูลข่าวสาร
2.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
( นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานจัดทำงบประมาณ

กองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)

1.ฝ่ายพัฒนาชุมชน
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคมระดับต้น)
-งานพัฒนาชุมชน
2.งานสังคมสงเคราะห์
-งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
3.งานธุรการ

โครงสร้างส่วนราชการของสำนักปลัด
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
( นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น )(1)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)(1)

งานธุรการ
- เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน(1)
-พนักงานขับรถยนต์
(พนง.ภารกิจ(1))
-ปฏิบัติหน้าที่งานทั่วไป
(พนง.ทั่วไป(1))
(เพิ่ม+1)

ระดับ

งานบริหารงานทั่วไป
- นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ(1)

บริหารงาน
ท้องถิ่น
ระดับกลาง
จำนวน(คน)
-

บริหารงาน
ท้องถิ่น
ระดับต้น
-

งานการเจ้าหน้าที่

งานทะเบียนราษฎร

- นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ (1)

- เจ้าพนักงานทะเบียน
ปฏิบัติงาน (1)
-ปฏิบัติหน้าที่งาน
ทะเบียน
(พนง.ทั่วไป(2))

อำนวยการ
ท้องถิ่น
ระดับกลาง
-

อำนวยการ วิชาการ
ท้องถิ่น ชำนาญการ
ระดับต้น
2
3

งานการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
- นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติงาน(1)
-ครู ชำนาญการ (4)
-ครู (7)
-ผู้ดูแลเด็ก(พนง.ภารกิจ)
(ทักษะ) (10)

งานสาธารณสุข
และสิงแวดล้อม
- นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ (1)
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(พนง.ภารกิจ(1)
-ปฏิบัติหน้าที่งานสาธารณสุข
(พนง.ทั่วไป (2))

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
-เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชำนาญงาน(1)
-พนักงานวิทยุ(พนง.ภารกิจ(1))
-ปฏิบัติหน้าที่งานป้องกัน
(พนง.ทั่วไป(6)

วิชาการ
ปฏิบัติการ

ทั่วไป
ชำนาญงาน

ทั่วไป
ปฏิบัตงิ าน

ครู

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ

พนักงาน
จ้างทั่วไป

รวม

1

2

1

11

13

12

45

โครงสร้างส่วนราชการของกองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
( นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง ) (1)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1) (ว่าง)

งานพัสดุและทรัพย์สิน

งานการเงินและบัญชี
- นักวิชาการคลังชำนาญการ(1)
-ปฏิบัติหน้าที่การเงินและบัญชี
(พนง.ทั่วไป(1))

ระดับ

บริหารงาน
ท้องถิน่
ระดับกลาง
จำนวน(คน)
-

บริหารงาน
ท้องถิน่
ระดับต้น
-

งานพัฒนารายได้

- นักวิชาการพัสดุชำนาญการ (1)
- เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน(ว่าง)
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (พนง.ภารกิจ(1))
-ปฏิบัติหน้าที่งานพัสดุ(พนง.ทั่วไป(1))
อำนวยการ
ท้องถิ่น
ระดับกลาง
1

อำนวยการ วิชาการ
ท้องถิ่น ชำนาญการ
ระดับต้น
1
2

- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฎิบัตงิ าน(1)
-ปฏิบัติหน้าทีง่ านจัดเก็บรายได้
(พนง.ทั่วไป(1))

วิชาการ
ปฏิบัติการ

ทั่วไป
ชำนาญงาน

ทั่วไป
ปฏิบัติงาน

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ

พนักงาน
จ้างทัว่ ไป

รวม

-

-

1

1

3

9

โครงสร้างส่วนราชการของกองช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
( นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง )(1)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
( นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)(ว่าง)

งานวิศวกรรม

งานโยธา

งานธุรการ
งานสาธารณูปโภค

- นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน(1)
-ปฏิบัติหน้าทีง่ านไฟฟ้า (พนง.ทั่วไป(1))
-ปฏิบัติหน้าที่งานผังเมืองและควบคุมอาคาร
(พนง.ทั่วไป(1)

- นายช่างโยธาชำนาญงาน (ว่าง )
-ผู้ช่วยนายช่างโยธา(พนง.ภารกิจ) (1)
-ปฏิบัติหน้าที่ช่างเขียนแบบ
(พนง.ทั่วไป (1) (เพิ่ม)

ระดับ

บริหารงาน
ท้องถิน่
ระดับกลาง
จำนวน(คน)
-

บริหารงาน
ท้องถิ่น
ระดับต้น
-

- เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน(1)

- นายช่างโยธาชำนาญงาน (1)
- ปฏิบัติหน้าที่ช่างโยธา (พนง.ทั่วไป (1) (เพิ่ม)

อำนวยการ
ท้องถิ่น
ระดับกลาง
1

อำนวยการ วิชาการ
ท้องถิ่น ชำนาญการ
ระดับต้น
1
-

วิชาการ
ปฏิบัติการ

ทั่วไป
ชำนาญงาน

ทัว่ ไป
ปฏิบัติงาน

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ

พนักงาน
จ้างทั่วไป

รวม

-

4

-

1

4

11

โครงสร้างส่วนราชการของกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น )(1)

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)(1)

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)(1)

งานนิติการ

งานธุรการ
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(พนง.ภารกิจ)(1)

ระดับ

บริหารงาน
ท้องถิ่น
ระดับกลาง
จำนวน(คน)
-

บริหารงาน
ท้องถิน่
ระดับต้น
-

- นิติกรชำนาญการ (ว่าง)

อำนวยการ
ท้องถิ่น
ระดับกลาง
-

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานบริการข้อมูลข่าวสาร

- ปฏิบัติหน้าที่งานวิชาการและ
แผนงาน (พนง.ทั่วไป(2))

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ(1)

-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(พนง.ภารกิจ)

อำนวยการ วิชาการ
ท้องถิ่น ชำนาญการ
ระดับต้น
3
2

งานจัดทำงบประมาณ

วิชาการ
ปฏิบัติการ

ทั่วไป
ชำนาญงาน

ทั่วไป
ปฏิบัติงาน

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ

พนักงาน
จ้างทั่วไป

รวม

-

-

-

1

2

8

โครงสร้างส่วนราชการของกองสวัสดิการสังคม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น )(ว่าง)

ฝ่ายพัฒนาชุมชน
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น ) (1)

งานพัฒนาชุมชน

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ระดับ

บริหารงาน
ท้องถิ่น
ระดับกลาง
จำนวน(คน)
-

งานสังคมสงเคราะห์

ปฏิบัติหน้าที่งานพัฒนาชุมชน (พนง.ทั่วไป(1))

บริหารงาน
ท้องถิน่
ระดับต้น
-

อำนวยการ
ท้องถิ่น
ระดับกลาง
-

อำนวยการ วิชาการ
ท้องถิ่น ชำนาญการ
ระดับต้น
1
1

งานธุรการ

ปฏิบัติหน้าที่งานพัฒนาชุมชน (พนง.ทั่วไป(1))

งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ (1)

วิชาการ
ปฏิบัติการ

ทั่วไป
ชำนาญงาน

ทั่วไป
ปฏิบัติงาน

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ

พนักงาน
จ้างทั่วไป

รวม

-

-

-

-

2

4

