ประกาศเทศบาลตำบลกระจับ
เรื่อง ประกาศปรับปรุงใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ ๒๕64 – ๒๕๖6)
ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1
***********************************
ด้วยคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี ในการประชุมครั้งที่ 12/2563 ลงวันที่
29 ธันวาคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และ
กิจการอันเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล (ฉบับ 4) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564
อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ประกอบมาตรา ๒๓ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ย บ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับความในข้อ ๑๔ ของประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 22
พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2564 ให้ ความเห็นชอบปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ ๒๕64 ๒๕๖6) ของเทศบาลตำบลกระจับ นั้น
เทศบาลตำบลกระจับ จึงประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ ๒๕64 - ๒๕๖
6) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นกรอบการกำหนดตำแหน่ง และการใช้ตำแหน่งของพนักงานเทศบาลตาม
ระยะเวลาที่กำหนด
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕64

(นายสมศักดิ์ ตันเจริญ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลกระจ

แผนภูมิโครงสร้างการส่วนราชการตามตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่
แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลกระจับ
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิน่ ระดับกลาง)

หน่วยงานตรวจสอบภายใน
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิน่ ระดับกลาง)

สำนักปลัดเทศบาล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

กองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)

๑. ฝ่ายอำนวยการ
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานพัฒนาชุมชน
- งานบริหารงานทั่วไป

๑. ฝ่ายบริหารงานคลัง
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานการเงินและบัญชี
- งานบริหารงานทั่วไป

๒. ฝ่ายปกครอง
- งานทะเบียนราษฎร
- งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- งานนิตกิ าร

๒. ฝ่ายพัฒนารายได้
- งานพัฒนารายได้
- งานผลประโยชน์และ
กิจการพาณิชย์
- งานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

กองช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)

๑. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- งานสำรวจและออกแบบ
- งานควบคุมอาคาร
- งานบริหารงานทั่วไป
๒. ฝ่ายการโยธา
- งานสาธารณูปโภค
- งานก่อสร้างและซ่อม
บำรุง
- งานปรับปรุงภูมทิ ัศน์

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กองการศึกษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง)

๑. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
- งานสุขาภิบาลอนามัย
สิ่งแวดล้อม
- งานรักษาความสะอาด
- งานบริหารงานทัว่ ไป
๒. ฝ่ายบริการสาธารณสุข
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานป้องกันและควบคุมโรค

๑. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานจัดทำงบประมาณ
- งานบริหารงานทั่วไป
๒. ฝ่ายบริการและเผยแพร่วชิ าการ
- งานบริการและเผยแพร่
วิชาการ
- งานบริการข้อมูล สถิติ

๑. ฝ่ายแผนงานและโครงการ
- งานแผนและโครงการ
- งานบริหารงานทั่วไป
๒. ฝ่ายบริหารการศึกษา
- งานการศึกษาปฐมวัย
- งานส่งเสริมการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม

กองการประปา
ผู้อำนวยการกองการประปา
(นักบริหารงานประปา ระดับต้น)

๑. ฝ่ายผลิต
- งานผลิต
- งานติดตั้ง
- งานซ่อมบำรุง
๒. ฝ่ายการเงินและบัญชี
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัฒนารายได้
- งานเร่งรัดรายได้

โครงสร้างสำนักปลัดเทศบาล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑)
งานการเจ้าหน้าที่
- นักทรัพยากรบุคคล (ชก) (๑)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล (๑)
งานสวัสดิการสังคม
- นักพัฒนาชุมชน (ปก)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

(1)
(๑)

งานบริหารงานทั่วไป
- เจ้าพนักงานธุรการ (ชง)
(1)
ลูกจ้างประจำ
- นักการ
(๑)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- พนักงานขับรถยนต์
(๑)
พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงาน ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน (๑) (ว่าง)
- คนงาน ขับรถยนต์ส่วนกลาง (1) (ว่าง)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑) (ว่าง)
งานทะเบียนราษฎร
- เจ้าพนักงานทะเบียน (ชง)

(๒)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง) (๑)
ลูกจ้างประจำ
- พนักงานวิทยุ
(๑)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
(๓)
พนักงานจ้างทั่วไป
- พนักงานดับเพลิง
(5) (ว่าง ๒ อัตรา)
งานนิติการ
- นิติกร (ปก)

(1)

โครงสร้างของกองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง) (๑)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (๑)
งานพัสดุและทรัพย์สิน
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง/ชง)

(๑) (ว่าง)

งานการเงินและบัญชี
- นักวิชาการเงินและบัญชี (ชก)
(๑)
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ชง) (๑)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
(๑)
งานบริหารงานทั่วไป
- เจ้าพนักงานธุรการ (ชง)

(๑)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (๑)
งานพัฒนารายได้
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ชก)
พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงาน ทั่วไป

(1)
(๑) (ว่าง)

งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง/ชง) (๑) (ว่าง)
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงาน แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (๑)

โครงสร้างของกองช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

หัวหน้าฝ่ายการโยธา
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (๑)

งานสำรวจและออกแบบ
-

งานสาธารณูปโภค
- นายช่างโยธา (ชง)

(๑)

งานควบคุมอาคาร
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา

งานปรับปรุงภูมิทัศน์
พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงานสวนสาธารณะ

(4)

(๑)

งานบริหารงานทั่วไป
- เจ้าพนักงานธุรการ (ชง) (๑)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (๑)

งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง
- นายช่างไฟฟ้า (ปง/ชง)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
- ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงานขับรถยนต์กระเช้าไฟฟ้า

(๑) (ว่าง)
(๑)
(๑)
( 1)

โครงสร้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) (๑)

ฝ่ายบริการสาธารณสุข

งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
-

งานส่งเสริมสุขภาพ
- พยาบาล (ชก)

งานรักษาความสะอาด
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- พนักงานขับรถขยะ
พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงานประจำรถขยะ

งานป้องกันและควบคุมโรค
-

งานบริหารงานทั่วไป
- เจ้าพนักงานธุรการ (ชง)
- เจ้าพนักงานธุรการ (ปง)
พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงาน

(2)
(6)
(1)
(1)
(1)

(๑)

โครงสร้างของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ระดับต้น)

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑)
(๑)
งานวิ
นโยบายและแผน
(นักเคราะห์
บริหารงานทั
่วไป ต้น) -ว่าง- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(๑)
(๑)

งานจัดทำงบประมาณ
งานบริหารงานทั่วไป
- เจ้าพนักงานธุรการ (ชง)

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
- นักประชาสัมพันธ์ (ชก)
(๑)

งานบริการข้อมูล สถิติ
(๑)

โครงสร้างของกองการศึกษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง

ฝ่ายแผนงานและโครงการ

งานการศึกษาปฐมวัย
- ครู
(2)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ดูแลเด็ก
(2) (ว่าง 1 อัตรา)

งานแผนงานและโครงการ
-

งานบริหารงานทั่วไป
- เจ้าพนักงานธุรการ (ชง)

ฝ่ายบริหารการศึกษา

(๑)

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงานทั่วไป
(๑)

โครงสร้างของกองการประปา
ผู้อำนวยการกองการประปา
(นักบริหารงานประปา ระดับต้น) (-ว่าง-)

ฝ่ายผลิต

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
(นักบริหารงานการคลัง ต้น) (๑) (-ว่าง-)

งานผลิต
ลูกจ้างประจำ
- พนักงานผลิตน้ำประปา (๑)

งานการเงินและบัญชี
พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงาน ทั่วไป

งานติดตั้ง
พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงาน ผลิตน้ำประปา

งานพัฒนารายได้
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ชง) (๑)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (๑)

งานซ่อมบำรุง
พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงาน ทั่วไป

(๑)

(๑)

งานพัสดุ
- เจ้าพนักงานธุรการ

(๑) (-ว่าง-)

(๑) (-ว่าง-)

โครงสร้างของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

- นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ชก)

(๑)

