แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕64 - ๒๕66)

กรอบโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตาบลบ้านกลาง
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
หน่วยตรวจสอบภายใน
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.) (๑)

รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

กองการศึกษา

กองสวัสดิการสังคม

สานักปลัดเทศบาล

กองคลัง

กองช่าง

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง)

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง)
(ว่าง)

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)

(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)

กองวิชาการและแผนงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) (ว่าง)

(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
(ว่าง)

โครงสร้างสานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

ฝ่ายธุรการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (ว่าง)

งานธุรการ

งานเลขานุการผู้บริหาร

- นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) (1)
- ลูกจ้างประจา ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (1)
- ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป (๑)
(จ้างตามภารกิจ)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (๑)
(จ้างตามภารกิจ)
- คนงาน (4) (จ้างทัว่ ไป)

- พนักงานวิทยุ (๑)
(จ้างภารกิจ)

งานกิจการสภา
- นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) (1)

ฝ่ายปกครอง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

ฝ่ายอานวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

งานการเจ้าหน้าที่
- นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) (๑)
- ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล (๑)
(จ้างภารกิจ)

งานควบคุม
เทศพาณิชย์

งานรักษาความสงบ
- นักจัดการงานเทศกิจ (ปก./ชก.) (๑)
- คนงาน (1) (จ้างทัว่ ไป)

งานทะเบียนราษฎร
- นักจัดการงานทะเบียนฯ (ปก./ชก.) (๑)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.) (๑)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๑) (จ้างภารกิจ)
- พนักงานดับเพลิง (๑) (จ้างภารกิจ)
- พนักงานขับรถยนต์ (๔) (จ้างภารกิจ)
- คนงาน (2) (จ้างทัว่ ไป)

โครงสร้างกองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)

ฝ่ายบริการงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

ฝ่ายพัฒนารายได้
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (ว่าง)

งานการเงินและบัญชี

งานพัสดุและทรัพย์สิน

งานพัฒนารายได้

- นักวิชาการคลัง (ปก./ชก.) (๑)
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.) (๑)
- ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง (๑) (จ้างภารกิจ)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (๑)
(จ้างภารกิจ)

- นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) (1)
- เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) (๑)
- ลูกจ้างประจา เจ้าพนักงานพัสดุ (๑)
- คนงาน (1) (จ้างทัว่ ไป)

- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.) (๑)
- นักวิชาการคลัง (ปก./ชก.) (๑)
- ลูกจ้างประจา เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (๑)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (๑) (จ้างภารกิจ)

งานธุรการ
- คนงาน (1) (จ้างทัว่ ไป)

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
- นักวิชาการคลัง (ปก./ชก.) (๑)
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.) (๑)
- คนงาน (1) (จ้างทัว่ ไป)

งานทะเบียนพาณิชย์
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (๑) (จ้างภารกิจ)

โครงสร้างกองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)

งานธุรการ
- นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) (๑)
- พนักงานขับรถยนต์ (1) (จ้างภารกิจ)
- คนงาน (1) (จ้างทัว่ ไป)

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

งานวิศวกรรม
- วิศวกรโยธา (ปก./ชก.) (๑)
- ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ (๑) (จ้างภารกิจ)

งานควบคุมอาคาร
- ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ (๑) (จ้างภารกิจ)

ฝ่ายการโยธา
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (ว่าง)

งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
- นายช่างโยธา (ปง./ชง.) (๑)
- ลูกจ้างประจา นายช่างไฟฟ้า (๑)
- ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (1) (จ้างภารกิจ)
- พนักงานขับรถยนต์ (1) จ้างภารกิจ)
- คนงาน (5) (จ้างทัว่ ไป)

งานสาธารณูปโภค
- นายช่างโยธา (อส.) (๑)
- ลูกจ้างประจา นายช่างโยธา (๑)
- ลูกจ้างประจา ผู้ช่วยช่างโยธา (๑)
- ลูกจ้างประจา คนสวน (๑)
- คนงาน (5) (จ้างทัว่ ไป)

โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม ระดับต้น) (ว่าง)

ฝ่ายบริการสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม ระดับต้น) (ว่าง)

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
- นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปก./ชก.) (1)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) (จ้างตามภารกิจ)
- คนงาน (2) (จ้างทัว่ ไป)

งานรักษาความสะอาด

งานธุรการ

งานส่งเสริมสุขภาพ

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข (๑) (จ้างภารกิจ)
- พนักงานขับรถยนต์ (4) (จ้างภารกิจ)
- คนงาน (1) (จ้างทัว่ ไป)

- เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) (๑)
- ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานธุรการ (๑) (จ้างภารกิจ)

- พยาบาลวิชาชีพ (ปก./ชก.) (๑)

งานป้องกันและควบคุมโรค
- นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.) (1)
- คนงาน (๑) (จ้างทัว่ ไป)

โครงสร้างกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) (ว่าง)

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

งานธุรการ
- คนงาน (๑) (จ้างทัว่ ไป)

งานนิติการ
- นิติกร (ปก./ชก.) (๑)
- ผู้ช่วยนิติกร (1) (จ้างภารกิจ)

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

งานประชาสัมพันธ์
- นักประชาสัมพันธ์ (ปก./ชก.) (๑)
- ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (๒) (จ้างภารกิจ)
- คนงาน (2) (จ้างทัว่ ไป)

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.) (๑)

งานงบประมาณ
- คนงาน (๑) (จ้างทั่วไป)

โครงสร้างกองการศึกษา
ผู้อานวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง)

หน่วยศึกษานิเทศก์

ฝ่ายบริหารการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (ว่าง)

งานการศึกษาปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
- ครู (3) **
- ผู้ช่วยครูผดู้ ูแลเด็ก (2)
(จ้างภารกิจ)**
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1)
(จ้างภารกิจ)
- ผู้ดูแลเด็ก (4) (จ้างทั่วไป)**

งานส่งเสริมการศึกษา
- นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) (๑)
- ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล (๑)
(จ้างภารกิจ)
- คนงาน (3) (จ้างทัว่ ไป)

งานส่งเสริมประเพณี
ศิลปะและวัฒนธรรม
- ลูกจ้างประจา นักวิชาการวัฒนธรรม (๑)

โรงเรียนเทศบาล

งานกีฬาและนันทนาการ
- นักสันทนาการ (ปก./ชก.) (1) (ว่าง)
- ผู้ช่วยนักสันทนาการ (๑) (จ้างภารกิจ)

- ผู้อานวยการสถานศึกษา (๑) **
- รองผู้อานวยการสถานศึกษา (๑) **
- ครู (30) (ว่าง 1) **
- ครูผู้ช่วย (2) **
- ผู้ช่วยครู (7) (จ้างภารกิจ)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) (จ้างภารกิจ)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) (๑)
(จ้างภารกิจ)**
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (บุคลาการสนับสนุนการสอน)
(๒) (จ้างภารกิจ)**
- คนงาน (5) (จ้างทัว่ ไป)
- ภารโรง (บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา) (2) (ว่าง 1) (จ้างทั่วไป)**

งานธุรการ
- เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) (๑) (ว่าง)
- ลูกจ้างประจา พนักงานขับรถยนต์ (๑)
- คนงาน (1) (จ้างทัว่ ไป)

** เป็นตาแหน่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

โครงสร้างกองสวัสดิการสังคม
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง) (ว่าง)

ฝ่ายพัฒนาชุมชน
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)

งานพัฒนาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ
- เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปง./ชง) (๑)
- ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (๒) (จ้างภารกิจ)

งานธุรการ
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (๑) (จ้างภารกิจ)
- คนงาน (2) (จ้างทัว่ ไป)

งานสังคมสงเคราะห์
- เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปง./ชง) (๑)
- คนงาน (1) (จ้างทัว่ ไป)

งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
- นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) (๑)

