หน้ า 1

โครงสรางเทศบาลตําบลทุงขาวพวง
นายกเทศมนตรีตําบลทุงขาวพวง
เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลทุงขาวพวง

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลทุงขาวพวง

รองนายกเทศมนตรีตําบลทุงขาวพวง

รองนายกเทศมนตรีตําบลทุงขาวพวง

ปลัดเทศบาลตําบลทุงขาวพวง

สํานักปลัด

กองคลัง

กองชาง

กองการศึกษา

หน้ า 2

แผนภูมิโครงสร้ างการแบ่ งส่ วนราชการตามแผนอัตรากําลัง ๓ ปี
ปลัดเทศบาล
บริหารงานทองถิ่น ระดับ กลาง

สํานักปลัดเทศบาล

1.งานราชการทัว่ ไปของเทศบาล
2.งานเลขานุการของนายกเทศมนตรี รองฯนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี
3.การกิจการสภาเทศบาล
4.งานธุรการ
5.งานการบริหารงานบุคลของพนักงานเทศบาล พนักงานจางเทศบาล
6.งานสวัสดิการและสังคม
7.งานสังคมสงเคราะห
8.งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผูสูงอายุ และผูดว ยโอกาส งาน
สงเสริมอาชีพ
9.งานยุทธศาสตร แผนงาน และงบประมาณ
10.งานทะเบียนราษฎร
11.งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และรักษาความสงบเรียบรอย
12.งานนิติการ
13.งานสงเสริมการเกษตร
14.งานการเลือกตั้ง
15.งานคุมครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
16.งานสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี
17.งานสนับสนุนการประชาสัมพันธ
18.งานสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม งานเฝาระวังการควบคุม
โรคติดตอและโรคไมติดตอ และการงานหลักประกันสุขภาพ
19.งานระบบการแพทยฉกุ เฉิน

กองคลัง

1.งานธุรการ
2.งานการจายเงิน – รับเงิน การจัดเก็บภาษี
คาธรรมเนียม และการพัฒนารายได งาน
สรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียม
และการพัฒนารายได
3.งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี คาธรรมะ
เนียมงานนําสงเงิน การเก็บรักษาเงินและ
เอกสารการเงิน
4.งานตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกาทุกประเภท
5.งานการจัดทําบัญชี
6.งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท
7.งานเกี่ยวกับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน
เงินบําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่น ๆ
8.งานจัดทําหรือชวยจัดทํางบประมาณและเงิน
นอกงบประมาณ
9.งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง
10.งานจัดสรรเงินตาง ๆ
11.งานทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจาย
ตางๆ
12.งานคุมคุมการเบิกจายตาง ๆ
13.งานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง จัดหา งาน
ทะเบียนคุม งานการจําหนายพัสดุ ครุภัณฑ
และทรัพยสินตางๆ
14.งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท

หนวยตรวจสอบภายใน

กองชาง

1.งานธุรการ
2.งานสํารวจ
3.ออกแบบและเขียนแบบ
4.งานประมาณราคา
5.งานจัดทําราคากลาง
6.งานจัดทําขอมูลทางดานวิศวกรรมตาง ๆ
7.งานจัดเก็ฐและทดสอบคุณภาพวัสดุ
8.งานจัดทําทะเบียนประวัติโครงสราง
พื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอด แหลงน้ํา
9.งานติดตั้งซอมบํารุงระบบไฟสองสวาง
และไฟสัญญาณจราจร
10.งานปรับปรุงภูมิทศั น
11.งานผังเมืองตาม พรบ.การผังเมือง
12.งานควบคุมอาคาร
13.งานจัดทําประวัติติดตาม ควบคุมการ
ใชเครื่องจักรกลและยานพาหนะ และการ
ซอมบํารุง
14.งานชวยเหลือสนับสนุนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

กองการศึกษา

1.งานบริหารการศึกษา
2.งานพัฒนาการศึกษา การจัดการศึกษา
ปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา
3.งานบริหารวิชาการดานการศึกษา
4.งานโรงเรียน
5.งานกิจจการนักเรียน
6.งานศึกษานิเทศ
7.งานพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การศึกษา
8.งานศาสนา งานบํารุงศิลปะ จารีตประเพณี
ภูมิปรัญญาทองถิ่น และวัฒนธรรม
9.งานกีฬาและนันทนาการ
10.งานกิจกรรมเด็กเยาวชน
11.งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
12.งานการบริหารงานบุคคลของพนักงานครู
บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจางสังกัด
สถานศึกษาและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (กรณียังไม
จัดตั้งกองการเจาหนาที่)
13.งานธุรการ

หน้ า 3

โครงสรางของสํานักปลัดเทศบาล
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ตน) (1)

หัวหนาฝายอํานวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ตน) (1)

งานเลขานุการผูบริหาร และ สภาเทศบาล
-นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ (1)
-พนักงานขับรถยนต ภารกิจ (5)
-พนักงานขับรถยนต ทัว่ ไป (1)
-แมครัว (1)
-คนงานทั่วไป (2)
-ผูชวยเจาพนักงานประชาสัมพันธ (1)
-คนสวน(1)

งานยุทธศาสตร และงบประมาณ
- นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัตกิ าร (1)

งานธุรการ
-เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน (1)
-ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (1)

งานการเจาหนาที่
-นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ (1)

งานสงเสริมการเกษตร
-นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ/ชํานาญการ (-)

งานนิติการ นิติกรรมสัญญาและการรับเรื่องราว
รองทุกข
-นิติกรปฏิบัตกิ าร (1)

งานทะเบียนราษฎร
- นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชํานาญการ (1)
-ผูชวยเจาพนักงานทะเบียน (1)

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
-นักวิชาการ สาธารณสุขปฏิบัตกิ าร (1)
-เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน (-)
-คนงานทั่วไป (1)

งานสวัดิการสังคม และสังคมสงเคราะห
- นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (1)
- ผูชวยนักพัฒนาชุมชน (1)
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
-เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชํานาญงาน (1)
-เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน (-)

หน้ า 4

โครงสรางของกองคลัง
กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับ ตน) (1)

ฝายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับ ตน) (1)

งานพัสดุและทรัพยสิน
-นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ/ชํานาญงาน (-)
-เจาพนักงานพัสดุ ชํานาญงาน (1)
-คนงานทั่วไป (-)

งานการเงินและบัญชี
-นักวิชาการคลัง ชํานาญการ (1)
-เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน (-)

งานธุรการ
-เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน (1)
-ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (พนักงานจางทั่วไป (-)
-พนักงานขับรถยนต (-)

งานผลประโยชนและแผนที่ภาษี
- นักวิชาการจัดเก็บรายไดปฏิบัติการ / ชํานาญการ (1)
- คนงานทั่วไป (1)

หน้ า 5

โครงสรางกองชาง
ผูอํานวยการกองชาง
(นักบริหารงานชาง ระดับ ตน) (1)

หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง
(นักบริหารงานชาง ระดับ ตน) ( - )

งานวิศวกรรม และออกแบบ
-วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (1)
-ผูชวยนายชางโยธา (1)
-พนักงานขับรถยนตภารกิจ (1)
-คนงานทั่วไป (1)

งานธุรการ
-เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชํานาญการ (-)
-ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (1)
-พนักงานขับรถยนตทั่วไป (-)

งานกอสรางและสาธารณูปโภค
-นายชางโยธา ปฏิบัติงาน / ชํานาญงาน (-)
-ผูชวยนายชางโยธา (1)
-พนักงานขับรถยนตภารกิจ (1) ขุดตัก
-พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (1) กระเชา
-พนักงานขับรถยนตทั่วไป (-)
-คนงานทั่วไป (1)

หน้ า 6

โครงสรางกองการศึกษา
ผูอํานวยการกองการศึกษา
(นักบริหารการศึกษา ระดับตน ) ( - )

หัวหนา ฝายบริหารการศึกษา
(นักบริหารการศึกษา ระดับตน ) ( - )

งานบริหารงานทั่วไป และงานธุรการ
-นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (1)
-เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (1)
-ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (1)
-คนงานทั่วไป (1)
-พนักงานขับรถยนต (-) ป 65

โรงเรียนบานหวยเปา
-ผูอํานวยการสถานศึกษา (-)
-ครูสายงานผูสอน (9)
-ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี (1)
-ผูชวยครู (-)
-ภารโรง (1)

งานพัฒนาการศึกษา กีฬาและสันทนาการ
-นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (1)
-ผูชวยสันทนาการ (1)
-ผูชวยเจาพนักงานธุรการ ( - ) ป 65

งานการเงินและบัญชี
-เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน (1)
-ผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี (1)

โรงเรียนเทศบาลบานขุนคอง
-ผูอํานวยการสถานศึกษา (-)
-ครูสายงานผูสอน (1)
- ผูชวยครู (-)
-ภารโรง (1)

งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
-ครูสายงานผูสอน (5)
-ผูชวยครูผูดูแลเด็หก ทักษะ (2)
-ผูดูแลเด็ก (2)

หน้ า 7/7

โครงสรางหนวยตรวสอบภายใน

หนวยตรวจสอบภายใน
-นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ / ชํานาญการ ( - )

