10.แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี

โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน
ปลัดเทศบาล
กบริ
หารงาน
7)
นั(นั
กบริ
หารงานท้
องถิเทศบาล
่น ระดับกลาง
รองปลัดเทศบาล
(นั
ารงานองถิ
เทศบาล
นักกบริบริหหารงานท้
่น ระดับต้7)น

สานักปลัดเทศบาล

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา

นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น

1. งานบริหารทั่วไป
2. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
3. งานการเจ้าหน้าที่
4. งานพัฒนาชุมชน
9.
5. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6. งานบริการสาธารณสุข

1. งานการเงินและบัญชี
2. งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
3. งานพัสดุและทรัพย์สิน
4. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

1. งานสาธารณูปโภค
2. งานออกแบบและก่อสร้าง

1. งานบริหารการศึกษา
2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

โครงสร้างของสานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงาป 6)
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

งานบริหารทั่วไป

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

- นักจัดการงานทัว่ ไปปฏิบัตกิ าร/
ชานาญการ (1)
- เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/
ชานาญงาน (1)
- พนักงานขับรถยนต์ (1)
- พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา
(1)
- คนงานทั่วไป (2)

- ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ระดับ

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน/
ชานาญงาน (1)

งานบริการสาธารณสุข
- นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/
ชานาญการ (1)

(1)

(1)

งานพัฒนาชุมชน
-

งานการเจ้าหน้าที่
(นารงาน
เทศบาล
- นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ/ช
7)านาญการ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (1)

บริหารท้องถิ่น
บริหารท้องถิ่น
อานวยการท้องถิ่น
วิชาการ
ระดับกลาง
ระดับ ต้น
ระดับต้น
ชานาญการ
จานวน
1
1
1
3
รวมพนักงาน 8 คน รวมพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 6 คน

วิชาการ
ปฏิบัติการ
-

ทั่วไป ชานาญ
งาน
-

ทั่วไป
ปฏิบัติงาน
2

พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ
4

พนักงานจ้าง
ทั่วไป
2

โครงสร้างของกองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
กบริ
หารงานทั
่วไปบ6)
(นั(นั
กบริ
หารงานคลั
ง ระดั
ต้น)

งานการเงินและบัญชี
บริหารงานทั
- นั(นั
กวิชกาการการเงิ
นและบัญชี่วปฏิไป
บัติก6)
าร/
ชานาญการ (1)
- นักวิชาการคลังปฏิบัติการ/ชานาญการ (1)

ระดับ
จานวน

อานวยการท้องถิ่น
ระดับต้น
1

งานจัดเก็บอละพัฒนารายได้
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ/
ชานาญการ (1)

วิชาการ
ชานาญการ
3

รวมพนักงาน 5 คน
รวมพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

วิชาการ
ปฏิบัติการ
1
-

คน

ทั่วไป
ชานาญงาน
-

งานพัสดุและทรัพย์สิน
(นักบริ
่วไป 6)(1)
- นักวิชาการพั
สดุปหฏิารงานทั
บัติการ/ชานาญการ

ทั่วไป
ปฏิบัติงาน
-

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ

พนักงานจ้าง
ทั่วไป

-

-

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
พัสปฏิดุบัติการ/ชานาญการ
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้
(นักบริหารงานทั่วไป 6)

โครงสร้างของกองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
กบริ
หารงานทั
่วไปบ6)
(นั(นั
กบริ
หารงานช่
าง ระดั
ต้น)

งานออกแบบและก่อสร้าง
(นั- กบริ
หารงานทั่วไป 6)
นายช่างโยธาชานาญงาน (1)
-

ระดับ

งานสาธารณูปโภค
(นัากงไฟฟ้
บริาหชารงานทั
่วไป 6)
- นายช่
านาญงาน (1)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา (1)

อานวยการ
วิชาการ
ท้องถิ่น ระดับต้น ชานาญการ
จานวน
1
-

วิชาการ
ปฏิบัติการ
-

รวมพนักงาน 2 คน ว่าง 1 อัตรา
รวมพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

1

ทัว่ ไป
ชานาญงาน
2
คน

ทั่วไป
ปฏิบัติงาน
-

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ

พนักงานจ้างทั่วไป

1

-

โครงสร้างของกองการศึกษา

ผู้อานวยการกองการศึกษา
หารงานทั
ไป บ6)ต้น)
(นัก(นับริกหบริารการศึ
กษา ่วระดั

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

งานบริหารการศึกษา
(นั- กบริ
หารงานทั่วไป 6)
ครู ค.ศ.1 (2)
-

(นั- กบริ
หารงานทั
่วไประดั6)บต้น
นักบริ
หารการศึกษา

ผู้ช่วยครูผดู้ ูแลเด็ก (3)

ระดับ
จานวน

อานวยการท้องถิ่น
ระดับต้น
1

วิชาการ
ชานาญการ
-

วิชาการ
ปฏิบัติการ
-

รวมพนักงาน 1 คน
พนักงานครูเทศบาล 2 คน
รวมพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 3 คน

ทั่วไป
ชานาญงาน
-

ทั่วไป
ปฏิบัติงาน
-

ครู (ค.ศ.1)

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ

พนักงานจ้าง
ทั่วไป

2

3

-

