10. แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการ
ปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง)

รองปลัดเทศบาล

รองปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน)

(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน)

สํานักงานปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)

- ฝายอํานวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)
1. งานบริหารงานทั่วไป
2. งานการเจาหนาที่
3. งานสวัสดิการและพัฒนาสังคม
4. งานทะเบียนราษฎรและบัตร
5. งานสงเสริมการเกษตร
6. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ฝายธุรการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)
1. งานวิเคราะหนโยบายและแผน
2. งานจัดทํางบประมาณ
3. งานประชาสัมพันธ
4. งานนิติการ
5. งานประสานกิจการสภา

กองคลัง

กองชาง

(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน)

(นักบริหารงานชาง ระดับตน)

ฝายบริหารงานคลัง

ฝายแบบแผนและกอสราง

(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน)

1. งานการเงิน
2. งานบัญชี
3. งานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได
4. งานทะเบียนทรัพยสิน
และพัสดุ

(นักบริหารงานชาง ระดับตน)

1. งานวิศวกรรมและ
กอสราง
2. งานโยธาและ
สาธารณูปโภค
2. งานควบคุมอาคาร
และผังเมือง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม ระดับตน)

1. งานอนามัยและ
สิ่งแวดลอม
2. งานปองกันและควบคุม
โรคติดตอ
3. งานสงเสริมสุขภาพ

กองการศึกษา

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน)

ฝายบริหารการศึกษา

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน)

1. งานการศึกษาปฐมวัย
2. งานสงเสริมการศึกษา
3. งานศาสนา ประเพณีและ
วัฒนธรรม
4. งานกีฬาและนันทนาการ

โครงสรางสํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลไชยสถาน
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)

หัวหนาฝายธุรการ

หัวหนาฝายอํานวยการ

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) (1)

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)

งานบริหารงานทั่วไป

งานสวัสดิการและพัฒนาสังคม

- จพง.ธุรการปฏิบัติงาน (2)
- ภารโรง (ลูกจางประจํา) (1)
- ตกแตงสวน (1)
- คนงานทั่วไป (3)

- นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (1)
- คนงานทั่วไป (1)

บ.สูง

บ.กลาง

บ.ตน

อ.กลาง

อ.ตน
1

ชช.

ชพ.

- นิติกรชํานาญการ (1)

งานประสานกิจการสภา

งานสงเสริมการเกษตร

อ.สูง

งานนิติการ

- ผูชวยเจาพนักงานประชาสัมพันธ (1)

- เจาหนาที่ดับเพลิง (2)
- คนงานทั่วไป (4)

งานทะเบียนราษฎรและบัตรฯ

ระดับ
จํานวน

งานประชาสัมพันธ

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

- นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ (1)

- คนงานทั่วไป (1)

- นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ (1)

- ผูชวยนักพัฒนาชุมชน
- ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน (1)

งานการเจาหนาที่

งานจัดทํางบประมาณ

งานวิเคราะหนโยบายและแผน

ชก.
3

ปก.
1

อาวุโส

ชง.

ปง.
2

ลจ.ปจ.
1

พนจ.ภารกิจ
5

พนจ.ทั่วไป
9

โครงสรางกองคลัง เทศบาลตําบลไชยสถาน
ผูอํานวยการกองคลัง

(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) (1)

หัวหนาฝายบริหารงานคลัง

(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน)

งานการเงิน

ระดับ
จํานวน

บ.สูง

บ.กลาง

บ.ตน

อ.สูง

งานบัญชี

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได

- นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ (1)
- จพง.การเงินและบัญชี (ลูกจางประจํา) (1)
- ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี (1)

- นักวิชาการจัดเก็บรายไดชํานาญการ (1)
- ผูชวยนักวิชาการจัดเก็บรายได
- ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได (1)
- คนงานทั่วไป (2)

อ.กลาง

อ.ตน
1

ชช.

ชพ.

ชก.
3

ปก.

อาวุโส

งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ

ชง.

- นักวิชาการพัสดุชํานาญการ (1)
- เจาพนักงานพัสดุ (ปก./ชก.)
- ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ (1)า

ปง.

ลจ.ปจ.
1

พนจ.ภารกิจ
3

พนจ.ทั่วไป
2

โครงสรางกองชาง เทศบาลตําบลไชยสถาน
ผูอํานวยการกองชาง
(นักบริหารงานชาง ระดับตน)

หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง
(นักบริหารงานชาง ระดับตน)

งานวิศวกรรมและกอสราง

งานโยธาและสาธารณูปโภค

- วิศวกรโยธาปฏิบัตกิ าร (1)
- เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (1)
- คนงานทั่วไป (2)

ระดับ
จํานวน

บ.สูง

บ.กลาง

บ.ตน

อ.สูง

อ.กลาง

งานควบคุมอาคารและผังเมือง

- นายชางโยธาปฏิบัติงาน (1)
- คนงานทั่วไป (2)

อ.ตน
1

ชช.

ชพ.

ชก.

- นายชางโยธาอาวุโส (1)
- นายชางเขียนแบบ (ปง./ชง.)

ปก.
1

อาวุโส
1

ชง.

ปง.
1

ลจ.ปจ.

พนจ.ภารกิจ

พนจ.ทั่วไป
4

โครงสรางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลไชยสถาน
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ระดับตน) (1)

งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ

งานอนามัยและสิง่ แวดลอม

งานสงเสริมสุขภาพ

- จพง.สาธารณสุขชํานาญงาน (1)
- คนงานขับรถขยะ (1)
- คนงานประจํารถขยะ (2)
- คนงานประจํารถขยะ

ระดับ
จํานวน

บ.สูง

บ.กลาง

บ.ตน

อ.สูง

อ.กลาง

- นวก.สาธารณสุข (ปก./ชก.)
- ผูชวย จพง.สาธารณสุข
- คนงานทั่วไป (1)

อ.ตน
1

ชช.

ชพ.

ชก.

ปก.

อาวุโส

ชง.
1

ปง.

ลจ.ปจ.

พนจ.ภารกิจ

พนจ.ทั่วไป
4

โครงสรางกองการศึกษา เทศบาลตําบลไชยสถาน
ผูอํานวยการกองการศึกษา

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน) (1)

หัวหนาฝายบริหารการศึกษา

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน)

งานการศึกษาปฐมวัย

งานสงเสริมการศึกษา

- ครูผูดูแลเด็ก (เงินอุดหนุน 1) (ครู คศ.1) (1)
- ผูดูแลเด็ก (จางงบทองถิ่น) (1)
- ผูดูแลเด็ก (เงินอุดหนุน 1) (1)
- ผูดูแลเด็ก (เงินอุดหนุน 2)

ระดับ
จํานวน

บ.สูง

บ.กลาง

บ.ตน

อ.สูง

งานกีฬาและนันทนาการ

งานศาสนา ประเพณีและ
วัฒนธรรม

- ผูชวยนักวิชาการศึกษา (1)
- คนงานทั่วไป

อ.กลาง

อ.ตน
1

ชช.

ชพ.

ชก.

ปก.

อาวุโส

ชง.

ปง.

ครู
1

ครูผูชวย

ลจ.ปจ.

พนจ.
ภารกิจ
1

พนจ.
ทั่วไป
2

