กรอบโครงสร้างของส่วนราชการเทศบาลตาบลดอนศิลา
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. (1)

สานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

ฝ่ายอานวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

ฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

1) งานบริหารงานทั่วไป
2) งานการเจ้าหน้าที่
3) งานพัฒนาชุมชน
4) งานส่งเสริมการเกษตร
5) งานรักษาความสะอาด

- นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก. (1)
- นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก.(1)
- นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก.(1)
- นักวิชาการเกษตร ปก./ชก.(1)

– เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. (1)

6) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก. (1)
7) งานนิติการ
- นิติกร ปก./ชก. (1)
8) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง. (1)
9) งานส่งเสริมสุขภาพ
- เจ้าพนักงานสาธารณสุสุข ปง/ชง (1)
10) งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
11) งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม

1) งานการเงินและบัญชี
- นวช.การเงินและบัญชี ปก./ชก. (1)
- นวช.การคลัง ปก./ชก. (1)
2) งานพัฒนารายได้
- จพง.จัดเก็บรายได้ ปง./ชง. (1)
3) งานพัสดุและทรัพย์สนิ
- นวช.พัสดุ ปก./ชก. (ว่าง)
- จพง.พัสดุ ปง./ชง. (1)

กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
1. งานธุรการ
2. งานสาธารณูปโภค
- นายช่างโยธา ปง./ชง. (2)
3. งานสถาปัตยกรรม
- นายช่างโยธา ปง./ชง. (ว่าง 2)
4. งานผังเมือง
5. งานวิศวกรรม
- วิศวกรโยธา ปก./ชก. (ว่าง)
6. งานสวนสาธารณะ
7. งานศูนย์เครือ่ งจักรกล
8. งานจัดสถานที่และการไฟฟ้า
สาธารณะ

กองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
1. งานธุรการ
- จพง.ธุรการ ปง./ชง. (1)
2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
- นวช.ศึกษา ปก./ชก. (1)
- จพง.พัสดุ ปง./ชง. (ว่าง)
- จพง.การเงินและบัญชี ปง./ชง. (ว่าง)
3. งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ครู คศ.2 (2)
- ครู คศ.1 (3)

4) งานแผนทีภ่ าษีและทะเบียนทรัพย์สนิ
5) งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

ระดับ บริหารท้องถิ่น บริหารท้องถิ่น อานวยการท้องถิ่น วิชาการ
วิชาการ ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป พนักงานครู พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง
ระดับกลาง
ระดับต้น
ระดับต้น
ชานาญการ ปฏิบัติการ อาวุโส ชานาญงาน ปฏิบัติงาน เทศบาล ตามภารกิจ
ทั่วไป
จานวน
1
1
6
10
2
0
3
8
5
10
20

รวม
66 (ว่าง 7)

โครงสร้างของสานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลดอนศิลา
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

งานบริหารงานทั่วไป
-นักจัดการงานทั่วไป ชก./ชก. (1)
-จพง.ธุรการ ปง./ชง. (1)
- พนง.ขับรถยนต์(ภารกิจ) (1)
- คนงาน (2)

งานพัฒนาชุมชน
งานการเจ้าหน้าที่
- นักทรัพยากรบุคคล
ปก./ชก.(1)
- คนงาน (1)

- นักพัฒนาชุมชน
ปก./ชก.(1)

งานส่งเสริมการเกษตร

- คนงาน (1)

- นักวิชาการเกษตร
ปก./ชก. (1)

งานรักษาความสะอาด

งานวิเคราะห์นโยบายและ
แผน
- นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ปก./ชก.(1)
- คนงาน (1)

- คนงาน (1)

- จพง.สาธารณสุข ปก./ชก. (1)
- คนงาน (1)
ระดับ
จานวน

อานวยการท้องถิ่น
ระดับต้น
2

วิชาการ
ชานาญการ
5

วิชาการ
ปฏิบัติการ
1

ทั่วไป
ชานาญงาน
1

ทั่วไป
ปฏิบัติงาน
2

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
งานนิติการ
- นิติกร ปก./ชก.(1)
- คนงาน (1)

งานส่งเสริมสุขภาพ
งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ
2

พนักงานจ้าง
ทั่วไป
13

- จพง.ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ปง./ชง.(1)
- พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(ภารกิจ) (1)
- คนงาน (2)
- พนักงานดับเพลิง (4)

รวม
26 (ว่าง 1)

โครงสร้างของกองคลัง เทศบาลตาบลดอนศิลา
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น )
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น )

งานการเงินและบัญชี

งานพัฒนารายได้

- นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก.(1)
- นักวิชาการคลัง ปก./ชก. (1)
- คนงาน (1)

ระดับ
จานวน

อานวยการท้องถิ่น
ระดับต้น
2

งานพัสดุและทรัพย์สิน

- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง.(1)

- นักวิชาการพัสดุ ปก./ชก. (ว่าง)
- เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง. (1)

วิชาการ
ชานาญการ
1

วิชาการ
ปฏิบัติการ
2

- ลูกมือช่างแผนทีภ่ าษีและทะเบียนทรัพย์สิน (1)
- คนงาน (1)

- คนงาน (1)

- คนงาน (1)

ทั่วไป
ชานาญงาน
1

ทั่วไป
ปฏิบัติงาน
1

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ
1

พนักงานจ้าง
ทั่วไป
4

รวม
12 (ว่าง 1)

โครงสร้างของกองช่าง เทศบาลตาบลดอนศิลา
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

งานสาธารณูปโภค

งานศูนย์เครื่องจักรกล

งานสถาปัตยกรรม

- นายช่างโยธา ปง./ชง. (1)

- นายช่างโยธา ปง./ชง.(1)
- พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดกลาง (ภารกิจ) (1)

- ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ภารกิจ) (1)

- คนงาน (1)

งานจัดสถานที่
และการไฟฟ้าสาธารณะ

- ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (ภารกิจ) (1)

งานธุรการ
งานผังเมือง
งานวิศวกรรม
งานสวนสาธารณะ
- วิศวกรโยธา ปก./ชก. (1)
- นายช่างโยธา ปง./ชง. (1)
- ผู้ช่วยนายช่างสารวจ (ว่าง)
-คนงาน (1)
ระดับ
จานวน

อานวยการท้องถิ่น
ระดับต้น
1

วิชาการ
ชานาญการ
-

วิชาการ
ปฏิบัติการ
1

ทั่วไป
อาวุโส
-

ทั่วไป
ชานาญงาน
1

ทั่วไป
ปฏิบัติงาน
2

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ
4

พนักงานจ้าง
ทั่วไป
2

รวม
11 (ว่าง 3)

โครงสร้างของกองการศึกษา เทศบาลตาบลดอนศิลา
ผู้อานวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

งานธุรการ

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.(1)

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ครู คศ.2 (2)
- ครู คศ.1 (3)
- ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) (3)

- นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.(1)
- เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง. (ว่าง)
- จพง.การเงินและบัญชี ปง./ชง. (ว่าง)

- คนงาน (1)

ระดับ
จานวน

อานวยการท้องถิ่น
ระดับต้น
1

วิชาการ
ชานาญการ
1

วิชาการ
ปฏิบัติการ

ทั่วไป
ชานาญงาน
-

ทั่วไป
ปฏิบัติงาน
3

พนักงานครู
เทศบาล
5

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ
3

พนักงานจ้าง
ทั่วไป
1

รวม
14 (ว่าง 2)

โครงสร้างของหน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตาบลดอนศิลา
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

งานตรวจสอบภายใน

- นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก.(1)

ระดับ
จานวน

อานวยการท้องถิ่น
ระดับต้น
-

วิชาการ
ชานาญการ
1

วิชาการ
ปฏิบัติการ
-

ทั่วไป
ชานาญงาน
-

ทั่วไป
ปฏิบัติงาน
-

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ
-

พนักงานจ้าง
ทั่วไป
-

รวม
1

