๑๐. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
โครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตาบลวังเหนือ
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

สานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

-งานธุรการ
-งานการเจ้าหน้าที่
-งานแผนและงบประมาณ
-งานทะเบียนราษฎร
-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-งานกฎหมาย
-งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
-งานพัฒนาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ
-งานการศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม

รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

กองคลัง

กองช่าง

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (ว่าง)

-งานการเงินและบัญชี
-งานพัสดุและทรัพย์สิน
-งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

-งานวิศวกรรม
-งานการไฟฟ้าสาธารณะ
-งานก่อสร้าง
-งานออกแบบและควบคุมอาคาร
-งานธุรการ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น)

-งานสัตวแพทย์
-งานรักษาความสะอาด
-งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม
-งานส่งเสริมสุขภาพ
-งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
-งานธุรการ

โครงสร้างของกองช่าง

กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (ว่าง)

งานวิศวกรรม
- นายช่างโยธา (อาวุโส) (1)

ระดับ
จานวน

งานการไฟฟ้าสาธารณะ
- ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า (ลจ.ปจ.) (1)

อานวยการท้องถิ่น
ต้น
กลาง
สูง
-

-

-

ปฏิบัติการ
-

วิชาการ
ชานาญ
ชานาญ
การ
การพิเศษ
-

งานก่อสร้าง
- นายช่างโยธา (ปง./ชง.) (ว่าง)
- ผู้ช่วยช่างก่อสร้าง (ลจ.ปจ.) (๑)

เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน
-

1

ทั่วไป
ชานาญ
งาน
-

งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- นายช่างโยธา (ปง.) (1)

ลูกจ้างประจา
อาวุโส
1

2

พนักงานจ้าง
ภารกิจ
ทั่วไป
-

-

รวม
4

โครงสร้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) (1)

งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม
-ว่าง

งานสัตวแพทย์
- สัตวแพทย์ (อาวุโส) (1)
- คนงานประจาโรงฆ่าสัตว์ (ลจ.ปจ.) (๑)

งานส่งเสริมสุขภาพ
-ว่าง

งานธุรการ
-ว่าง

ระดับ
ต้น
จานวน

1

อานวยการท้องถิ่น
กลาง
สูง
-

-

งานรักษาความสะอาด
- พนักงานขับรถยนต์ (ลจ.ปจ.) (1)

พนักงานจ้าง
- คนงานกวาดถนน (ทั่วไป) (5)
- คนงานกวาดถนน (ทั่วไป) (ว่าง 1)
- คนงานประจารถบรรทุกขยะ (ทัว่ ไป) (1)
- คนงานประจารถบรรทุกขยะ (ทัว่ ไป) (ว่าง 1)

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
-ว่าง

ปฏิบัติการ
-

วิชาการ
ชานาญ
ชานาญ
การ
การพิเศษ
-

เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน
-

-

ทั่วไป
ชานาญ
งาน
-

ลูกจ้างประจา
อาวุโส
1

2

พนักงานจ้าง
ภารกิจ
ทั่วไป
-

8

รวม
12

โครงสร้างของสานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1)

งานธุรการ
- นักจัดการงานทั่วไป
(ปก./ชก.) (ว่าง 1)
- เจ้าพนักงานธุรการ (ปง.) (1)

พนักงานจ้าง
- พนักงานขับรถยนต์
(ภารกิจ) (ว่าง 1)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(ภารกิจ) (2)
- ภารโรง (ทั่วไป) (๑)
- คนงานทั่วไป (ทัว่ ไป) (2)
- คนงานทั่วไป (ทัว่ ไป) (ว่าง 1)

ระดับ
จานวน

งานการเจ้าหน้าที่
- นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) (1)
- นักทรัพยากรบุคคล
(ปก.) (๑)

งานสวัสดิการ และสังคม
สงเคราะห์
- นักพัฒนาชุมชน (ชก.) (1)
- นักพัฒนาชุมชน (ปก.) (1)

อานวยการท้องถิ่น
ต้น
กลาง
สูง
1

-

-

ปฏิบัติการ
2

งานแผนและงบประมาณ
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ชก.) (1)

งานทะเบียนราษฎร
- นักจัดการงานทะเบียน
และบัตร (ปก./ชก.) (ว่าง 1)
- คนงาน (ลจ.ปจ.) (๑)

งานพัฒนาชุมชน และส่งเสริม
อาชีพ
- ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(ภารกิจ) (1)

วิชาการ
ชานาญ
ชานาญ
การ
การพิเศษ
4
-

งานกฏหมาย
- นิติกร (ชก.) (๑)

เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน
-

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย (ชง.) (๑)
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ชง.) (๑)
- พนักงานขับรถยนต์
(ลจ.ปจ.) (1)

1

ทั่วไป
ชานาญ
งาน
2

งานการศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม
- นักวิชาการศึกษา
(ปก./ชก.) (ว่าง 1)
- ครู (คศ.) (1)
- ครูผู้ดูแลเด็ก (ครูผู้ช่วย) (1)
พนักงานจ้าง
- ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) (2)

พนักงานจ้าง
- พนักงานขับรถยนต์
(ภารกิจ) (1)
- พนักงานดับเพลิง
(ทั่วไป) (๑)

ครู

ลูกจ้างประจา

2

2

อาวุโส
-

พนักงานจ้าง
ภารกิจ
ทั่วไป
6

4

รวม
24

โครงสร้างของกองคลัง
กองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) (1)

งานการเงินและบัญชี
- นักวิชาการเงินและบัญชี (ชก.) (1)
- นักจัดการงานทั่วไป (ลจ.ปจ.) (๑)
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ลจ.ปจ.) (๑)

งานพัสดุและทรัพย์สิน
- นักวิชาการพัสดุ (ชก.) (๑)
- เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง.) (1)
- เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง.) (1)

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ชง.) (1)

พนักงานจ้าง
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(ภารกิจ) (๑)
- พนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียม
(ทั่วไป) (1)

พนักงานจ้าง
- คนงานทั่วไป (ทั่วไป) (1)

ระดับ
จานวน

อานวยการท้องถิ่น
ต้น
กลาง
สูง
1

-

-

ปฏิบัติการ
-

วิชาการ
ชานาญ
ชานาญ
การ
การพิเศษ
2
-

เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน
-

2

ทั่วไป
ชานาญ
งาน
1

ลูกจ้างประจา
อาวุโส
-

2

พนักงานจ้าง
ภารกิจ
ทั่วไป
1

2

รวม
11

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี (2561-2563)
โครงสร้าง
ตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
๑.สานักปลัด (01)
๑) งานธุรการ
๒) งานการเจ้าหน้าที่
๓) งานทะเบียนราษฎร
๔) งานแผนและงบประมาณ
๕) งานนิติการ
๖) งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
๗) งานการศึกษา กีฬาและ
วัฒนธรรม
๘) งานสวัสดิการและสังคม
สงเคราะห์
๙) งานพัฒนาชุมชน และ
ส่งเสริมอาชีพ
๒.กองคลัง (04)
๑) งานการเงินและบัญชี
๒) งานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้
๓) งานพัสดุและทรัพย์สิน
๓.กองช่าง (05)
๑) งานวิศวกรรม
๒) งานไฟฟ้าสาธารณะ

โครงสร้าง
ตามแผนอัตรากาลังใหม่

๑.สานักปลัด (01)
๑) งานธุรการ
๒) งานการเจ้าหน้าที่
๓) งานทะเบียนราษฎร
๔) งานแผนและงบประมาณ
๕) งานนิติการ
๖) งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
๗) งานการศึกษา กีฬาและ
วัฒนธรรม
๘) งานสวัสดิการและสังคม
สงเคราะห์
๙) งานพัฒนาชุมชน และ
ส่งเสริมอาชีพ
๒.กองคลัง (04)
๑) งานการเงินและบัญชี
๒) งานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้
๓) งานพัสดุและทรัพย์สิน
๓.กองช่าง (05)
๑) งานวิศวกรรม
๒) งานไฟฟ้าสาธารณะ
3) งานก่อสร้าง
4) งานออกแบบและควบคุมอาคาร
๔.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (06) ๔.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (06)
๑) งานสัตวแพทย์
๑) งานสัตวแพทย์
๒) งานรักษาความสะอาด
๒) งานรักษาความสะอาด
3) งานสุขาภิบาลอนามัย
และสิ่งแวดล้อม
4) งานส่งเสริมสุขภาพ
5) งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
6) งานธุรการ

หมายเหตุ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคน
เพื่อมุ่งสู่การเป็นสังคม
คุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา
เศรษฐกิจและท่องเที่ยว
ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความ
ร่วมมือในการรักษาความ
สงบความปลอดภัยและ
ความมั่นคงของประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดดี ้วย
หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย
หลักธรรมมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานรองรับการขยายตัว
ของเศรษฐกิจภาค
เกษตรกรรมและภัยพิบัติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาคนเพื่อมุ่งสู่การเป็น
สังคมคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

