แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี (ประจาปีงบประมาณ 2561 – 2563)
เทศบาลตาบลทุ่งช้าง อาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
(นวก.ตรวจสอบภายใน ปก./ชก.)

สานักปลัดเทศบาล

กองคลัง

กองช่าง

กองสาธารณสุขฯ

(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)

(นักบริหารงานการคลังระดับต้น)

(นักบริหารงานช่างระดับต้น)

(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระดับต้น)

1. ฝ่ายอานวยการ
1. งานธุรการ
2. งานการเจ้าหน้าที่
4. งานพัฒนาชุมชน
5. งานเลขานุการ

2. งานทะเบียนราษฎร์
3. งานป้องกันฯ
4. งานเทศกิจ

1. ฝ่ายบริหารงานคลัง
1. งานการเงินและบัญชี
2. งานพัสดุและทรัพย์สิน
3. งานสถิติการคลัง
4. งานธุรการ

2. งานผลประโยชน์
3. งานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

1. ฝ่ายการโยธา
1. งานสาธารณูปโภค
2. งานไฟฟ้าสาธารณะ
3. งานสวนสาธารณะ

2. งานวิศวกรรม
3. งานธุรการ

1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
1. งานสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
2. งานธุรการ
3. งานกาจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
4. งานป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ

2. งานส่งเสริมสุขภาพ
3. งานสัตวแพทย์

กองวิชาการและแผนงาน
(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)

1. ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ
1. งานวิเคราะห์นโยบาย
และแผน
2. งานจัดทางบประมาณ

2. งานประชาสัมพันธ์
3. งานนิติการ
4. งานธุรการ

กองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น)

1. ฝ่ายบริหารการศึกษา
1. งานบริหารการศึกษา

2. งานธุรการ
3. งานการศึกษาปฐมวัย
4. งานการเงินและบัญชี

2. งานกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
3. งานส่งเสริมประเพณี
ศิลปะวัฒนธรรม

สานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
ฝ่ายอานวยการ
(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)

งานป้องกันฯ

งานเทศกิจ

งานทะเบียนราษฎร์

งานธุรการ

งานการเจ้าหน้าที่

งานเลขานุการ

งานพัฒนาชุมชน

- จพง.ป้องกันฯ ชง. (2) - นักจัดการงานเทศกิจ ชก.(1) - นักจัดการงานทะเบียนฯ ชก. (1)
- นักทรัพยากรบุคคล ชก. (1)
- นักพัฒนาชุมชน ชก. (1)
- จพง.ทะเบียน ชง. (1)
- พนักงานขับรถยนต์ (ภ) (1)
- นักจัดการงานทั่วไป ชก. (1)
- นักจัดการงานทั่วไป ชก. (1)

ประเภท

อานวยการท้องถิ่น

ระดับ
จานวน

กลาง
-

ต้น
2

วิชาการ
ชานาญการ
6

ทั่วไป
ปฏิบัติการ
-

ชานาญงาน
3

ปฏิบัติงาน
-

ลูกจ้างประจา

พนักงานจ้างตามภารกิจ

-

1

กองคลัง
(นักบริหารงานการคลังระดับต้น)

ฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลังระดับต้น)
งานผลประโยชน์
งานการเงินและบัญชี

งานพัสดุและทรัพย์สิน

งานธุรการ

งานสถิติการคลัง

งานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

- นวก.จัดเก็บรายได้ ชก. (1)

- ผช.จพง.ธุรการ (ภ) (1) - นวก.คลัง ปก. (1)

- จพง.การเงินและบัญชี ชง. (1) - นวก.พัสดุ ชก. (1)

ประเภท

อานวยการท้องถิ่น

ระดับ
จานวน

กลาง
-

ต้น
2

วิชาการ
ชานาญการ
2

ทั่วไป
ปฏิบัติการ
1

ชานาญงาน
1

ปฏิบัติงาน
-

ลูกจ้างประจา

พนักงานจ้างตามภารกิจ

-

1

กองช่าง
(นักบริหารงานช่างระดับต้น)

ฝ่ายการโยธา
(นักบริหารงานช่างระดับต้น)
งานธุรการ

งานวิศวกรรม
งานสาธารณูปโภค

งานไฟฟ้าสาธารณะ

- พนักงานผลิตนาประปา
(ลูกจ้างประจา) (1)
- พนักงานผลิตนาประปา (ภ) (1)

งานสวนสาธารณะ

- วิศวกรโยธา ปก. (1)
- ผช.นายช่างโยธา (ภ) (1)

- จพง.ธุรการ ปง. (1)

- ผช.นายช่างไฟฟ้า (ภ) (1)

ประเภท

อานวยการท้องถิ่น

ระดับ
จานวน

กลาง
-

ต้น
2

วิชาการ
ชานาญการ
-

ทั่วไป
ปฏิบัติการ
1

ชานาญงาน
-

ปฏิบัติงาน
1

ลูกจ้างประจา

พนักงานจ้างตามภารกิจ

1

3

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อมระดับต้น)

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อมระดับต้น)

งานสุขาภิบาล
และอนามัยสิ่งแวดล้อม

งานธุรการ

งานสัตว์แพทย์

งานกาจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

งานส่งเสริมสุขภาพ

- นวก.สาธารณสุข ชก. (1)

งานป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ

- นักจัดการงานทั่วไป ชก. (1)
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(ลูกจ้างประจา) (1)

ประเภท

อานวยการท้องถิ่น

ระดับ
จานวน

กลาง
-

ต้น
2

วิชาการ
ชานาญการ
2

ทั่วไป
ปฏิบัติการ
-

ชานาญงาน
-

ปฏิบัติงาน
-

ลูกจ้างประจา

พนักงานจ้างตามภารกิจ

1

-

กองวิชาการและแผนงาน
(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
งานธุรการ

งานนิติการ

งานประชาสัมพันธ์

- นิติกร ชก. (1)

งานจัดทางบประมาณ

- นักจัดการงานทั่วไป ชก. (1)

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- นักวิเคราะห์ฯ ชก. (1)

ประเภท

อานวยการท้องถิ่น

ระดับ
จานวน

กลาง
-

ต้น
2

วิชาการ
ชานาญการ
3

ทั่วไป
ปฏิบัติการ
-

ชานาญงาน
-

ปฏิบัติงาน
-

ลูกจ้างประจา

พนักงานจ้างตามภารกิจ

-

-

กองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น)

ฝ่ายบริหารการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น)

งานบริหารการศึกษา

งานธุรการ

งานกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

งานการศึกษาปฐมวัย

งานการเงินและบัญชี

- นักจัดการงานทั่วไป ปก. (1) - ครู (4)
- ผู้ดแู ลเด็ก (ทักษะ) (2)

- จพง.การเงินฯ ชง. (1)

ประเภท

อานวยการท้องถิ่น

ระดับ
จานวน

กลาง
-

ต้น
2

วิชาการ
ชานาญการ
-

ทั่วไป
ปฏิบัติการ
1

ชานาญงาน
1

ครู

ปฏิบัติงาน
-

คศ.1 คผช.

4

-

งานส่งเสริมประเพณี
ศิลปะวัฒนธรรม

ลูกจ้างประจา

พนักงานจ้างตามภารกิจ

-

2

