ประกาศเทศบาลตาบลกันตวจระมวล
เรื่อง ประกาศกาหนดส่วนราชการและโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการแผนอัตรากาลัง 3 ปี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ของเทศบาลตาบลกันตวจระมวล
……………………………………………………..
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 23 วรรคหก ประกอบมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ข้อ 17 และข้อ 258 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุรินทร์ เรื่องหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม และมติ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุรินทร์ ในการประชุมครั้งที่ 9 / 2560 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 จึงประกาศ
กาหนดส่วนราชการและโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเทศบาลตาบลกันตวจระมวล ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้
1. สานักปลัดเทศบาล
มีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือ
ส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ ร่วมทั้งกากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย
แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล มีการแบ่งส่วนราชการภายในดังนี้
1. งานบริหารทั่วไป
2. งานธุรการ
3. งานการเจ้าหน้าที่
4. งานทะเบียนราษฎร
5. งานแผนและงบประมาณ
6. งานสวัสดิการสังคม
7. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
8. งานสาธารณสุข
9. งานนิติการ
10. งานส่งเสริมการเกษตร
2. กองคลัง
มีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนาส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การ
ตรวจสอบใบสาคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบาเหน็จบานาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณ
ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทาบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย
งานทางบทดลองประจาเดือนประจาปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย มีการแบ่ง
ส่วนราชการภายในดังนี้
1. งานธุรการ
2. งานการเงินและบัญชี
3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
/ 3. กองช่าง..........

-23. กองช่าง
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดทาข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและ
ทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการ
ปฏิบัติ งานการก่อสร้าง และงานซ่อมบารุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การ
รวบรวมประวัติ ติดตาม การควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม เก็บรักษา การ
เบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ามัน เชื้อเพลิงและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย มีการแบ่งส่วนราชการภายในดังนี้
1. งานธุรการ
2. งานออกแบบและก่อสร้าง
3. งานสาธารณูปโภค
4. งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
4. กองการศึกษา
มีหน้าที่จัดทาแผนยุทธศาสตร์ทางการศึกษา ประกอบด้วย การจั ดการศึกษาปฐมวัย การจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน การจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน การจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพเยาวชน รวบรวมผลงานการมีส่วนร่วมสนับสนุนส่งเสริม
การจัดการศึกษาแก่สังกัดต่างๆ การทานุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องและที่
ได้รับมอบหมาย มีการแบ่งส่วนราชการภายในดังนี้
1. งานบริหารงานการศึกษา
2. งานธุรการ
3. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4. งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5. งานกิจการโรงเรียน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560

( นายสุข แนมดี )
นายกเทศมนตรีตาบลกันตวจระมวล

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓
โครงสร้างเทศบาลตาบลกันตวจระมวล
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

สานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

กองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

กองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

กองการศึกษา
ผู้อานวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

- งานบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานทะเบียนราษฎร์
- งานแผนและงบประมาณ
- งานสวัสดิการสังคม
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานสาธารณสุข
- งานนิติการ
- งานส่งเสริมการเกษตร
- งานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

- งานธุรการ
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

- งานธุรการ
- งานออกแบบและก่อสร้าง
- งานสาธารณูปโภค
- งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

- งานบริหารงานการศึกษา
- งานธุรการ
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานกิจการโรงเรียน

โครงสร้างสานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑)

งานบริหารทั่วไป

งานการเจ้าหน้าที่

งานนิติการ

งานแผนและงบประมาณ

- เจ้าพนักงานธุรการ ปง. (๑)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1)
- พนักงานขับรถยนต์ (1)
- ยาม (๑)
- คนงานทั่วไป (2)

- นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. (ว่าง)

-นิติกร ปก./ชก. (1)(ว่าง)

-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. (๑)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (๑)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชง. (๑)
พนักงานจ้างทั่วไป
-พนักงานดับเพลิง (1)
-พนักงานขับรถดับเพลิง (๑)

งานส่งเสริมการเกษตร
งานสวัสดิการสังคม

-นักวิชาการเกษตร ปก. (๑)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
-ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร (๑)

งานสาธารณสุข

-นักพัฒนาชุมชน ชก. (๑)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (๑)

- นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก. (ว่าง)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข (1)
อานวยการท้องถิ่น
ระดับ

ต้น

จานวน

1

กลาง สูง
-

-

งานทะเบียนราษฎร์

วิชาการ
ปฏิบัติการ

ชานาญการ

1

3

ชานาญการ
พิเศษ
-

-นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชก. (๑)

ทั่วไป

พนักงานจ้าง

เชี่ยวชาญ

ปฏิบัติงาน

ชานาญงาน

อาวุโส

ลูกจ้างประจา

ภารกิจ

ทั่วไป

รวม

-

1

1

-

-

6

4
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โครงสร้างกองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (๑) (ว่าง)

งานธุรการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (๑)

ระดับ

ต้น

จานวน

-

- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง.(๑) (ว่าง)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (1)

- นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก. (๑)
(ว่าง)
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชง. (๑)

อานวยการท้องถิ่น
กลาง สูง
-

-

วิชาการ
ปฏิบัติการ

ชานาญการ

-

-

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

งานการเงินและบัญชี

ชานาญ เชี่ยวชาญ
การพิเศษ
-

- เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง. (1) (ว่าง)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (ว่าง)

ทั่วไป

พนักงานจ้าง

ปฏิบัติงาน

ชานาญงาน

อาวุโส

ลูกจ้างประจา

ภารกิจ

-

1

-

-

๒

ทั่วไป รวม
-

3

โครงสร้างกองช่าง
(ผู้อานวยการกองช่าง)
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (๑) (ว่าง)

งานธุรการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (๑)

- นายช่างโยธา ชง. (๑)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
-ผู้ช่วยนายช่างโยธา (1)

อานวยการท้องถิ่น
ระดับ

ต้น

จานวน

-

งานสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ

งานออกแบบและก่อสร้าง

กลาง สูง
-

-

ชานาญการ

-

-

- นายช่างโยธา ปง./ชง. (๑) (ว่าง)

- นายช่างไฟฟ้า ปง. (๑)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (๑)

วิชาการ
ปฏิบัติการ

งานสาธารณูปโภค

ชานาญการ
พิเศษ
-

ทั่วไป

พนักงานจ้าง

เชี่ยวชาญ

ปฏิบัติงาน

ชานาญงาน

อาวุโส

ลูกจ้างประจา

ภารกิจ

ทั่วไป

รวม

-

๑

1

-

-

3

-

5

โครงสร้างกองการศึกษา
(ผู้อานวยการกองการศึกษา)
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น) (๑) (ว่าง)

งานบริหารการศึกษา

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (1)
พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงานทั่วไป (2) (ว่าง)

ระดับ
จานวน

-นักวิชาการศึกษา ปก. (๑)

อานวยการท้องถิ่น
ต้น
-

กลาง สูง
-

ชานาญการ
-

ชานาญการพิเศษ
-

- ผู้อานวยการสถานศึกษา (1)
- ครู (3)
- ครูผู้ช่วย (3) (ว่าง 3)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยครู (2)
- บุคลากรสนับสนุนการสอน
(งานการเงินและบัญชี) (1)
พนักงานจ้างทั่วไป
- บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา
(ภารโรง) (1)

- ครูผู้ดูแลเด็ก (3)
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)
- ผู้ดูแลเด็ก (1) (ว่าง 2)

วิชาการ
ปฏิบัติการ
๑

งานกิจการโรงเรียน

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ทั่วไป
เชี่ยวชาญ
-

ปฏิบัติงาน
-

ชานาญงาน
-

อาวุโส
-

ลูกจ้างประจา
-

พนักงานจ้าง
ภารกิจ
5

ทั่วไป
1

รวม
7

