10.แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี

โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตาบลหนองหญ้าดอกขาว (เทศบาลประเภทสามัญ)
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น)
บริหารท้องถิ่น ระดับกลาง (1)
หน่วยตรวจสอบภายใน

สานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป
อานวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
(1)
1.1 งานบริหารทั่วไป
1.2 งานนโยบายและแผน
1.3 งานกฎหมายและคดี
1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.5 งานกิจการสภา
1.6 งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน
1.7 งานส่งเสริมวัฒนธรรม
1.8 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
1.9 งานสังคมสงเคราะห์
1.10 งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

กองคลัง

กองช่าง

ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง)

ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง

อานวยการท้องถิ่น ระดับต้น) (1)

อานวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
(1)

2.1 งานการเงิน
2.2 งานบัญชี
2.3 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

3.1 งานก่อสร้าง
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
3.3 งานสาธารณูปโภค
3.4 งานผังเมือง
3.5 งานอนามัยและสิง่ แวดล้อม
3.6 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
3.7 งานรักษาความสะอาด
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โครงสร้างสานักงานปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป)
อานวยการท้องถิ่น ระดับต้น (1)

งานบริหารทั่วไป
-นักทรัพยากรบุคคล
ชานาญการ (1)
-เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน (1)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
-พนักงานขับเครื่อง
จักรกลขนาดเบา (2)
-พนักขับรถยนต์ (1)
พนักงานจ้างทั่วไป
-ยาม (1)
-ภารโรง (1)
-คนงานทั่วไป (1)

ระดับ
จำนวนผู้ครอง
ตำแหน่ง (คน)

งานนโยบาย
และแผน
- นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผนชานาญการ
(1)

งานกฎหมาย
และคดี

อำนวยกำร
สูง กลำง
ต้น
-

-

1

เชี่ยวชำญ
-

งานป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย

งานกิจการสภา

วิชำกำร
ชำนำญกำรพิเศษ ชำนำญกำร
-

3

งานส่งเสริม
กิจการโรงเรียน

งานส่งเสริม
และวัฒนธรรม

ปฏิบัติกำร

อำวุโส

ทั่วไป
ชำนำญงำน

-

-

-

งานสวัสดิการและ
พัฒนาชุมชน
-นักพัฒนาชุมชน
ชานาญการ

ปฏิบัติงำน

ครู

1

-

ลูกจ้ำง
ประจำ
-

งานสังคม
สงเคราะห์

พนักงำนจ้ำง
ตำมภำรกิจ
3

งานส่งเสริม
อาชีพและ
พัฒนาสตรี

พนักงำนจ้ำง
ทั่วไป
3
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โครงสร้างกองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง)
อานวยการท้องถิ่น ระดับต้น (1)

งานการเงิน
-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชานาญงาน (1)
ลูกจ้างประจา
-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (1)

ระดับ
จำนวนผู้ครอง
ตำแหน่ง (คน)

งานบัญชี
-นักวิชาการเงินและบัญชี
ชานาญการ (1)

อำนวยกำร
สูง กลำง ต้น
-

-

1

เชี่ยวชำญ
-

วิชำกำร
ชำนำญกำรพิเศษ ชำนำญกำร
-

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
-เจ้าพนักงานพัสดุ ชานาญงาน (1)

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ชานาญงาน (1)
ลูกจ้างประจา
-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (1)
พนักงานจ้างทั่วไป
-พนักงานจดมาตรวัดนา (1)
-คนงาน (1)

1

ปฏิบัติกำร

อำวุโส

ทั่วไป
ชำนำญงำน

-

-

-

ปฏิบัติงำน

ครู

3

-

ลูกจ้ำง
ประจำ
2

พนักงำนจ้ำง
ตำมภำรกิจ
-

พนักงำนจ้ำง
ทั่วไป
2
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โครงสร้างกองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)
อานวยการท้องถิ่น ระดับต้น (1)

งานก่อสร้าง
-นายช่างโยธา
ชานาญงาน (1)

งานออกแบบและ
ควบคุมอาคาร
-นายช่างโยธา
ชานาญงาน (1)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ (1)

ระดับ

สูง

จำนวนผู้ครอง
ตำแหน่ง (คน)

-

อำนวยกำร
กลำง ต้น
-

1

เชี่ยวชำญ
-

วิชำกำร
ชำนำญกำรพิเศษ ชำนำญกำร
-

-

งานส่งเสริมสุขภาพ
และสาธารณสุข
-เจ้าพนักงานธุรการ
ชานาญงาน (1)

งานผังเมือง

งานสาธารณูปโภค
พนักงานจ้างตามภารกิจ
-ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (1)
พนักงานจ้างทั่วไป
-พนักงานผลิตนา
ประปา (1)
-คนงาน (1)

ปฏิบัติกำร

อำวุโส

ทั่วไป
ชำนำญงำน

ปฏิบัติงำน

ครู

-

-

2

-

-

ลูกจ้ำง
ประจำ
-

งานรักษาความ
สะอาด

พนักงำนจ้ำง
ตำมภำรกิจ
2

พนักงำนจ้ำง
ทั่วไป
2
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