โครงสร้างองค์กร
สภาเทศบาล

นายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี

เลขานุการนายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาล
หน่วยตรวจสอบภายใน
รองปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล
-ฝ่ายอำนวยการ
-กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
-กลุ่มงานบริหารงานสาธารณสุข
-งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัว
ประชาชน
-งานการศึกษา
-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองคลัง
-ฝ่ายบริหารงานคลัง
-งานการเงินและบัญชี
-งานพัสดุและทรัพย์สิน
-งานพัฒนารายได้

กองช่าง
-ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
-งานการโยธา
-งานธุรการ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

-ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
-ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

กองสวัสดิการสังคม

-ฝ่ายพัฒนาชุมชน
-งานธุรการ

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี
กรอบโครงสร้างส่วนราชการ ของเทศบาลตำบลคำอาฮวน
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
งานตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก.
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

สำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

1.ฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
-งานนิติการ
2.กลุม่ งานการเจ้าหน้าที่
-งานบริหารงานทั่วไป
3.กลุม่ งานบริหารงานสาธารณสุข
-งานธุรการ
4.งานทะเบียนราษฎรและบัตร
ประจำตัวประชาชน
5.งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
6.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย

กองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง)

1.ฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
-งานการเงินและบัญชี
-งานพัสดุและทรัพย์สิน
-งานพัฒนารายได้

กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง).

1.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหารงานการช่าง ระดับต้น).
-งานสำรวจและออกแบบ
2.งานการโยธา
-งานสาธารณูปโภค
3.งานธุรการ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
1.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
-งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
-งานประชาสัมพันธ์
2.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
-งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
-งานจัดทำงบประมาณ

ปกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับ
ต้น
1.ฝ่ายพัฒนาชุมชน
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคมระดับต้น)
-งานพัฒนาชุมชน
2.งานสังคมสงเคราะห์
-งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
3.งานธุรการ

โครงสร้างส่วนราชการสำนักปลัด
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)(1)

ฝ่ายอำนวยการ

งานทะเบียนราษฎรและ.
บัตรประจำตัวประชาชน

ปกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่

-เจ้าพนักงานทะเบียน
ปฏิบัติงาน (1)
-พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติ
หน้าที่งานทะเบียน)(2)

1.หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

หัวหน้ากลุ่มงาน
การเจ้าหน้าที่
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ (ว่าง)(1)

- นิติกรปฏิบัติการ(1)
-พนักงานขับรถยนต์(พนง.ภารกิจ)(1)
-พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่งาน
ทั่วไป)(1)

-นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ(1)
-นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ(1)

ระดับ

อำนวยการท้องถิ่น
สูง กลาง ต้น

จำนวน
(กรอบ)

-

-

2

ปฏิบัติการ
2

หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารงานสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการพิเศษ(ว่าง)(1)

2

-นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ(1)
-ครู ชำนาญการพิเศษ(1)
-ครู ชำนาญการ(8)
-ครู(1)
-ครู (ว่าง 1)
-ผู้ดูแลเด็ก (พนง.ภารกิจ
(ทักษะ))(10)

-เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชำนาญงาน(1)
-พนักงานวิทยุ (พนง.ภารกิจ)(1)
-พนักงานจ้างทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่
งานป้องกัน)(6)

-นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ(1)
-จพง.ธุรการชำนาญงาน(1)
-ผู้ช่วย จพง.สาธารณสุข (พนง.ภารกิจ)(1)
-พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่งาน
สาธารณสุข) (1)
-พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่งาน
ธุรการ)(1)

วิชาการ
ทั่วไป
ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน
3

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

งานส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มงานบริหารงาน
สาธารณสุข.

-

1

2

อาวุโส
-

ครู
11

พนักงานจ้าง
ภารกิจ
ทั่วไป
13

12

รวม
48

โครงสร้างส่วนราชการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)(1)

ปหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (ว่าง)
(1)

งานการเงินและบัญชี

-นักวิชาการคลังชำนาญการ (1)
-พนักงานจ้างทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่การเงิน
และบัญชี)(1)

ระดับ

อำนวยการท้องถิ่น
สูง กลาง ต้น

จำนวน
(กรอบ)

-

1

1

งานพัฒนารายได้

งานพัสดุและทรัพย์สิน

ปฏิบัติการ
-

-นักวิชาการพัสดุชำนาญการ(1)
-เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง.(ว่าง)(1)
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ(พนง.ภารกิจ)(1)
-พนักงานจ้างทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่งานพัสดุ)(1)

-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบตั งิ าน(1)
-พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่งาน
จัดเก็บรายได้)(1)

วิชาการ
ทั่วไป
ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน
2

-

-

2

-

อาวุโส
-

พนักงานจ้าง
ภารกิจ
ทั่วไป
1

3

รวม
10

โครงสร้างส่วนราชการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)(1)

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)(1)

งานธุรการ

งานการโยธา
งานสาธารณูปโภค
- นายช่างโยธาชำนาญงาน(1)
- พนักงานจ้างทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่
งานโยธา)(1)

งานสำรวจออกแบบ

- นายช่างโยธาชำนาญงาน(ว่าง)(1)
- ผู้ช่วยช่างโยธา(พนง.ภารกิจ) (1)
- พนักงานจ้างทั่วไป(ช่วยงานเขียนแบบ)(1)

ระดับ

อำนวยการท้องถิ่น
สูง กลาง ต้น

จำนวน
(กรอบ)

-

1

1

ปฏิบัติการ
-

-เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน(1)
- นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน(1)
- พนักงานจ้างทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่งานไฟฟ้า) (1)
- พนักงานจ้างทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่งานผังเมือง
และควบคุมอาคาร)(1)

วิชาการ
ทั่วไป
ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน
-

-

-

-

4

อาวุโส
-

พนักงานจ้าง
ภารกิจ
ทั่วไป
1

4

รวม
11

โครงสร้างส่วนราชการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)(1)

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น(1)

งานประชาสัมพันธ์

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)(1)
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ

-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ว่าง)(1)
-พนักงานจ้างทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่
งานวิชาการและแผนงาน)(1)

-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(พนง.
ภารกิจ(1)

ระดับ

อำนวยการท้องถิ่น
สูง กลาง ต้น

จำนวน
(กรอบ)

-

-

3

ปฏิบัติการ
-

วิชาการ
ทั่วไป
ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน
1

-

-

-

-

อาวุโส
-

งานจัดทำงบประมาณ

-พนักงานจ้างทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่
งานวิชาการและแผนงาน(1)

พนักงานจ้าง
ภารกิจ
ทั่วไป
1

2

รวม
7

โครงสร้างส่วนราชการกองสวัสดิการสังคม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)(1)

งานธุรการ

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น(ว่าง)(1)

- พนักงานจ้างทั่วไป (1)
งานพัฒนาชุมชน

งานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิภาพเด็กและ
เยาวชน

พนักงานจ้างทั่วไป (1)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ(1)
ระดับ

อำนวยการท้องถิ่น
สูง กลาง ต้น

จำนวน
(กรอบ)

-

-

2

ปฏิบัติการ
-

วิชาการ
ทั่วไป
ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน
1

-

-

-

-

อาวุโส
-

พนักงานจ้าง
ภารกิจ
ทั่วไป
-

2

รวม
5

หน่วยตรวจสอบภายใน
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)(1)

งานตรวจสอบภายใน
(นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ)(1)

ระดับ

อำนวยการท้องถิ่น
สูง กลาง ต้น

จำนวน
(กรอบ)

-

-

-

ปฏิบัติการ
-

วิชาการ
ทั่วไป
ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน
1

-

-

-

-

อาวุโส
-

พนักงานจ้าง
ภารกิจ
ทั่วไป
-

-

รวม
1

