10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก้าลัง 3 ปี
กรอบโครงสร้างส่วนราชการเทศบาลต้าบลโป่งน้าร้อน (เทศบาลประเภทสามัญ)
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
หน่วยตรวจสอบภายใน

สานักปลัดเทศบาล

กองคลัง

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)

๑. ฝ่ายอานวยการ
(นักบริหารงานทัว่ ไป ระดับต้น)
๒. ฝ่ายปกครอง
(นักบริหารงานทัว่ ไป ระดับต้น)

๑. ฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
๒. ฝ่ายพัฒนารายได้
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

กองช่าง

กองสาธารณสุขฯ

(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)

(นักบริหารงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ระดับต้น)

๑. ฝ่ายการโยธา
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

๑. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ระดับต้น)

กองการศึกษา

กองประปา

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

(นักบริหารงานประปา ระดับต้น)

๑. ฝ่ายบริหารการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

๑. ฝ่ายผลิต
(นักบริหารงานประปา ระดับต้น)
๒. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
๓. ฝ่ายการเงินและบัญชี
(นักบริหารงานการคลัง
ระดับต้น)

โครงสร้างส้านักปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง
๐๖-๒-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑

ฝ่ายอานวยการ

ฝ่ายปกครอง

นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
๐๖-๒-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๒

นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
๐๖-๒-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๓

งานธุรการ

งานการเจ้าหน้าที่

ลูกจ้างประจา
- จพง. ธุรการ (๑)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผช.จพง.ธุรการ (๑)
พนักงานจ้างทั่วไป
- นักการ (๑)
- ภารโรง (๓)
- คนงาน (๑)
- พนักงานขับรถยนต์ (๑)

- นักทรัพยากรบุคคล ปก. (๑)
๐๖-๒-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผช.จพง.ธุรการ (๑)

งานสวัสดิการสังคม

งานแผนและงบประมาณ

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก. (๑) (ว่าง) - นิติกร ชก. (๑)
๐๖-๒-๐๑-๓๑๐๓-๐๐๑
๐๖-๒-๐๑-๓๑๐๕-๐๐๑

งานกิจการสภา

- นักพัฒนาชุมชน ชก. (๑)
๐๖-๒-๐๑-๓๘๐๑-๐๐๑

งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

งานนิติการ

งานทะเบียนราษฎร
- นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชก.(๑)
๐๖-๒-๐๑-๓๑๐๔-๐๐๑
- จพง.ทะเบียน ชง. (๒)
๐๖-๒-๐๑-๔๑๐๒-๐๐๑
๐๖-๒-๐๑-๔๑๐๒-๐๐๒
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผช.จพง.ทะเบียน (๑)

งานรักษาความสงบ
- นักจัดการงานเทศกิจ ชก. (๑)
๐๖-๒-๐๑-๓๘๐๙-๐๐๑

งานประชาสัมพันธ์

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- จพง.ป้องกันฯ ปง./ชง. (๑) (ว่าง)
๐๖-๒-๐๑-๔๘๐๕-๐๐๑
ลูกจ้างประจา
- พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (๑)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (๑)
- พนง.ดับเพลิง (๔)
พนักงานจ้างทั่วไป
- พนง.ดับเพลิง (5)

โครงสร้างกองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง
๐๖-๒-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑

ฝ่ายบริหารงานคลัง

ฝ่ายพัฒนารายได้

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
๐๖-๒-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๒

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
๐๖-๒-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๓

งานธุรการ

งานการเงินและบัญชี

- จพง.ธุรการ ชง. (๑)
๐๖-๒-๐๔-๔๑๐๑-๐๐๑
พนักงานจ้างทั่วไป
- พนักงานขับรถยนต์ (๑)

พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผช.จพง.การเงินและบัญชี (๑)

งานพัสดุและทรัพย์สิน
- จพง.พัสดุ ปง. (๑)
๐๖-๒-๐๔-๔๒๐๓-๐๐๑
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผช.จพง.พัสดุ (๑)

งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
- จพง.จัดเก็บรายได้ ชง. (๑)
๐๖-๒-๐๔-๔๒๐๔-๐๐๑
พนักงานจ้างทั่วไป
- ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (๑)
- คนงาน (๒)

โครงสร้างกองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง
๐๖-๒-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑

ฝ่ายการโยธา
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (ว่าง)
๐๖-๒-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๒

งานธุรการ
- จพง.ธุรการ ชง. (๑)
๐๖-๒-๐๕-๔๑๐๑-๐๐๒

งานวิศวกรรมและควบคุมอาคาร

งานสาธารณูปโภค

งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

ลูกจ้างประจา
- ผู้ช่วยช่าง (๑)

- นายช่างโยธา ชง. (๑)
๐๖-๒-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑
พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงาน (๑)
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (๑)
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก (๓)

พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (๒)
พนักงานจ้างทั่วไป
- พนักงานขับรถยนต์ (๑)

โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น (ว่าง)
๐๖-๒-๐๖-๒๑๐๔-๐๐๑

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น (ว่าง)
๐๖-๒-๐๖-๒๑๐๔-๐๐๒

งานธุรการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผช.จพง.ธุรการ (๑)

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
- จพง.สาธารณสุข ชง. (๑)
๐๖-๒-๐๖-๔๖๐๑-๐๐๒

งานรักษาความสะอาด
- จพง.สาธารณสุข ชง. (๑)
๐๖-๒-๐๖-๔๖๐๑-๐๐๑
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (๑)
พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงาน (๑๔)
- คนงานประจารถขยะ (๗)
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (๒)

งานส่งเสริมสุขภาพ

โครงสร้างกองการศึกษา
ผู้อานวยการกองการศึกษา
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น (ว่าง)
๐๖-๒-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๑

ฝ่ายบริหารการศึกษา
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น (ว่าง)
๐๖-๒-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๒

งานธุรการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผช.จพง.ธุรการ (๑)

งานส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา

งานส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

- ครู คศ. ๑ (๑๐)
๒๒-๒-๐๐๒๒ , ๒๒-๒-๐๐๒๓ , ๒๒-๒-๐๐๒๔
๒๒-๒-๐๐๕๘ (ว่าง) , ๒๒-๒-๐๐๕๙ , ๒๒-๒-๐๐๖๐
๒๒-๒-๐๑๑๕ , ๒๒-๒-๐๑๑๖ , ๒๒-๒-๐๑๑๗ (ว่าง) , ๒๒-๒-๐๑๑๘
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยครูผู้เด็กเล็ก (๑๒)
พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงาน (๑)
- พนักงานขับรถยนต์ (๑)

งานกิจการศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
- นักวิชาการศึกษา ปก. (๑)
๐๖-๒-๐๘-๓๘๐๓-๐๐๑

โครงสร้างกองประปา
ผู้อานวยการกองประปา
นักบริหารงานประปา ระดับต้น (ว่าง)
๐๖-๒-๐๙-๒๑๐๖-๐๐๑

ฝ่ายผลิต
นักบริหารงานประปา ระดับต้น (ว่าง)
๐๖-๒-๐๙-๒๑๐๖-๐๐๒
งานผลิตและบริการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายการเงินและบัญชี

นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
๐๖-๒-๐๙-๒๑๐๑-๐๐๔

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
๐๖-๒-๐๙-๒๑๐๒-๐๐๔

งานธุรการ

งานการเงินและบัญชี

โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน

งานตรวจสอบภายใน
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. (1)
๐๖-๒-12-3205-๐๐๑

๑๐. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
กรอบโครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตาบลโป่งนาร้อน (เทศบาลประเภทสามัญ)
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

หน่วยตรวจสอบภายใน
- งานตรวจสอบภายใน

กองคลัง

กองช่าง

กองสาธารณสุขฯ

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)

(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)

(นักบริหารงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ระดับต้น)

๑.ฝ่ายอานวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
-งานธุรการ
-งานการเจ้าหน้าที่
-งานสวัสดิการสังคม
-งานแผนและงบประมาณ
-งานนิติการ
-งานส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
-งานประชาสัมพันธ์
-งานกิจการสภา
๒. ฝ่ายปกครอง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
-งานทะเบียนราษฎร
-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-งานรักษาความสงบ

๑.ฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
-งานธุรการ
-งานการเงินและบัญชี
-งานพัสดุและทรัพย์สิน
๒. ฝ่ายพัฒนารายได้
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
-งานผลประโยชน์และกิจการ
พาณิชย์

๑.ฝ่ายการโยธา
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
-งานธุรการ
-งานวิศวกรรมและควบคุมอาคาร
-งานสาธารณูปโภค
-งานจัดสถานที่และการไฟฟ้า
สาธารณะ

สานักปลัดเทศบาล

๑.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
-งานธุรการ
-งานสุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดล้อม
-งานรักษาความสะอาด
-งานส่งเสริมสุขภาพ

กองการศึกษา

กองประปา

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

(นักบริหารงานประปา ระดับต้น)

๑.ฝ่ายบริหารการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
-งานธุรการ
-งานส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
-งานส่งเสริมการกีฬาและ
นันทนาการ
-งานกิจการศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม

๑.ฝ่ายผลิต
(นักบริหารงานประปา ระดับต้น)
-งานผลิตและบริการ
๒.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
-งานธุรการ
๓.ฝ่ายการเงินและบัญชี
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
-งานการเงินและบัญชี

