โครงสร้างองค์กร เทศบาลตาบลสร้างก่อ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสร้างก่อ

นายกเทศมนตรีตาบลสร้างก่อ

รองนายกเทศมนตรีตาบลสร้างก่อ

รองนายกเทศมนตรีตาบลสร้างก่อ

เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลสร้างก่อ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลสร้างก่อ
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ กลาง)

รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ ต้น)

หน่วยตรวจสอบภายใน
สานักงานปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป
ระดับ ต้น)
1.ฝ่ายปกครอง
( นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น )
-งานธุรการ
-งานทะเบียนราษฎร
-งานการเจ้าหน้าที่
-งานกิจการสภา
-งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
-งานประชาสัมพันธ์
-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-งานนิติการ
-งานพัฒนาชุมชน
-งานสวัสดิการชุมชน

กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง
ระดับ ต้น)
1. ฝ่ายบริหารงานคลัง
( นักบริหารงานการคลัง ระดับ ต้น )
-งานการเงินและบัญชี
-งานพัสดุและทรัพย์สิน
-งานพัฒนารายได้
-งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
-งานทะเบียนพาณิชย์

กองช่าง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา

(นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น)

(นักบริหารงานสาธารณสุข
ระดับ ต้น)

(นักบริหารงานศึกษา
ระดับ ต้น )

1. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
( นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น )
-งานวิศวกรรม
-งานควบคุมอาคาร
-งานควบคุมงานก่อสร้าง
-งานสารวจและออกแบบ
-งานสาธารณูปโภค
-งานสวนสาธารณะ
-งานไฟฟ้าสาธารณะและอาคารสถานที่
-งานกิจการประปา

1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ

1. ฝ่ายบริหารการศึกษา

( นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับ ต้น )
-งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
-งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
-งานกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชน

( นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น )
-งานพัฒนาการศึกษา

2. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
( นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น )
-งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
-งานส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน

ปลัดเทศบาล
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ กลาง (-)
(73-2-00-1101-001)
รองปลัดเทศบาล
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ ต้น (1)
(73-2-00-1101-002)

โครงสร้างสานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น (1)
(73-2-01-2101-001)
ฝ่ายปกครอง
-นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น (1)
(73-2-01-2101-003)

-นักจัดการงานทั่วไป ระดับ ปฎิบตั ิการ/ชานาญการ (-)
(73-2-01-3101-001)
-นักทรัพยากรบุคคล ระดับ ชานาญการ (1)
(73-2-01-3102-001)
-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ปฏิบัติการ (1)
(73-2-01-3103-001)

พนักงานจ้างตามภารกิจ
-พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) (1)
--ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (คุณวุฒิ) (1)

พนักงานจ้างทั่วไป
-ภารโรง (1)

-นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ระดับ
ชานาญการ (1) (73-2-01-3104-001)
-นักพัฒนาชุมชน ระดับ ปฏิบัติการ (๑)
(73-2-01-3801-001)

ลูกจ้างประจา
-พนักงานขับรถบรรทุกนา (1)
-พนักงานขับรถยนต์ (1)
-พนักงานขับรถดับเพลิง (1)

พนักงานจ้างทั่วไป
-คนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (3)

โครงสร้างกองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง ระดับ ต้น (1)
นักบริหารงานการคลัง

(73-2-04-2102-001)
ฝ่ายบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
-นักบริหารงานการคลัง ระดับ ต้น (1 )

(73-2-01-2102-002)
-เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ชานาญงาน (1)
(73-2-04-4101-001)
-เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ ชานาญงาน (1)
(73-2-04-4203-001)
-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ปฏิบัติงาน (-)
(73-2-01-4201-001)
-นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ ปฏิบัติการ/ชานาญการ (1)
(73-2-01-3201-001)
-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับ ปฏิบัติงาน (1)
(73-2-01-4204-001)

พนักงานจ้างตามภารกิจ
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (คุณวุฒิ) (1)
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (คุณวุฒิ) (1)

โครงสร้างกองช่าง

ผู้อานวยการกองช่าง ระดับ ต้น (1)
-นักบริหารงานช่าง
(73-2-05-2103-001)
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
-นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น (-)
(73-2-05-2103-002)
-นายช่างโยธา ระดับ อาวุโส (1)
(73-2-05-4701-001)
-เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ชานาญงาน (1)
(73-2-05-4101-002)

พนักงานจ้างทั่วไป
-คนงาน (สวนสาธารณะ) (1)
-คนงาน (สาธารณูปโภค) (1)

โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผู้อานวยการกองสาธารณสุข ระดับ ต้น (1)
นักบริหารงานสาธารณสุข
(73-2-06-2104-001)
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
-นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับ ต้น ( - )
(73-2-06-2104-002)
-นักวิชาการสาธารณสุข ระดับ ปฏิบัติการ/ชานาญการ (1)
(73-2-06-3601-001)
-เจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับ ชานาญงาน (-)
(73-2-06-4601-001)

ลูกจ้างประจา
-คนงานประจารถขยะ (1)

พนักงานจ้างทั่วไป
-คนงานประจารถขยะ (1)

โครงสร้างกองการศึกษา
ผู้อานวยการกองการศึกษา ระดับ ต้น ( - )
-นักบริหารงานศึกษา

(73-2-08-2107-001)
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
-นักบริหารงานศึกษา ระดับ ต้น ( 1 )

(73-2-08-2107-002)

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
-นักบริหารงานศึกษา ระดับ ต้น ( 1 )

(73-2-06-4207-003)

-ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.๑ (1)
73-2-08-6600-034

-ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.๑ (1)
73-2-08-6600-035

-ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.๑ (1)
73-2-08-6600-036

-ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.๑ (1)
73-2-08-6600-037

พนักงานจ้างตามภารกิจ

-ผูช้ ่วยครูผู้ดูแลเด็ก ( 2 )

