เทศบาลตาบลแม่วาง

ฝ่ายนิติบัญญัติ

ฝ่ายบริหาร

ประธานสภาฯ

นายกเทศมนตรีฯ

รองประธานสภาฯ

เลขานุการสภาฯ

รองนายกเทศมนตรีฯ

รองนายกเทศมนตรีฯ

สมาชิกสภาฯ เขต 1

สมาชิกสภาฯ เขต 2

ที่ปรึกษาฯ

เลขานุการฯ

แผนภูมโิ ครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

สานักปลัดเทศบาล

กองคลัง

กองช่าง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

ฝ่ายอานวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

ฝ่ายบริหารงานคลัง

งานสาธารณูปโภค

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

งานบริหารงานทั่วไป

งานการเงินและบัญชี

งานสารวจและออกแบบ

งานธุรการ
งานพัฒนาชุมชน
งานวิชาการเกษตร

งานพัฒนารายได้
งานพัสดุและทรัพย์สนิ

งานวิศวกรรม

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

งานสุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดล้อม

งานส่งเสริมการศึกษา

งานบริหารงานทั่วไป

งานธุรการ

งานธุรการ

งานการวิชาการ
งานการเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครอง

งานแผนที่ภาษีและทรัพย์สนิ
งานธุรการ

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

งานทะเบียนราษฎร์
งานนิตกิ าร
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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โครงสร้างการบริหารงาน
สานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

งานบริหารงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ (๑)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป) (1)
แม่ครัว (ทักษะ จ.1) (1)
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป (1)

งานวิชาการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.)

สาย
จานวน

งานนิติการ
นิติกรชานาญการ (๑)
งานทะเบียนราษฎร์ฯ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชานาญการ (๑)

งานพัฒนาชุมชน
นักพัฒนาชุมชนชานาญการ (๑)
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป (1)

งานวิชาการเกษตร
นักวิชาการเกษตรชานาญการ (๑)
งานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (๑)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.)
ลูกจ้างประจา
พนักงานขับรถยนต์ (สนับสนุน)(๑)
พนักงานขับรถยนต์ (สนับสนุน)(๑)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานดับเพลิง (ทักษะ จ.1) (1)
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานดับเพลิง (4)

งานการเจ้าหน้าที่
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิการ (๑)

อานวยการ
3

วิชาการ
7

ทั่วไป
1

ลูกจ้างประจา พนง.ตามภารกิจ พนง.จ้างทั่วไป
2
3
6
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โครงสร้างการบริหารงาน
กองช่าง

ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (๑)

งานสาธารณูปโภค
นายช่างโยธาชานาญงาน (1)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ จ.1) (1)
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ จ.1) (1)
คนตกแต่งสวน (ทักษะ จ.1) (๑)
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป (2)

สาย
จานวน

อานวยการ
1

งานสารวจและออกแบบ
นายช่างโยธาชานาญงาน (1)
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป (1)

งานวิศวกรรม
นายช่างโยธาชานาญงาน (1)

วิชาการ
-

ทั่วไป
4

ลูกจ้างประจา
-

พนง.ตามภารกิจ
5

งานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน (1)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธ่ ุรการ (จ.1) (๑)

พนง.จ้างทั่วไป
3
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โครงสร้างการบริหารงาน
กองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (๑)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1)

งานการเงินและบัญชี
นักวิชาการคลัง (ปก. / ชก.)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (จ.1) (1)
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป (1)
สาย
จานวน

อานวยการ
2

งานพัสดุและทรัพย์สิน

งานพัฒนารายได้

นักวิชาการพัสดุชานาญการ(1)
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
คนงานทั่วไป (1)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชานาญงาน
(๑)

งานแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน
ลูกจ้างประจา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(สนับสนุน) (๑)

งานธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (๑)
วิชาการ
2

ทั่วไป
3

ลูกจ้างประจา
1

พนง.ตามภารกิจ
1

พนง.จ้างทั่วไป
2
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โครงสร้างการบริหารงาน
กองการศึกษา

ผู้อานวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

งานส่งเสริมการศึกษา
นักวิชาการศึกษา (ปก. / ชก.)
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป (๑)

สาย
จานวน

อานวยการ
2

งานบริหารงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน (1)
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป (๑)

วิชาการ
1

ทั่วไป
1

ลูกจ้างประจา
-

พนง.ตามภารกิจ
-

พนง.จ้างทั่วไป
2
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โครงสร้างการบริหารงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ จ.๑) (๒)
คนงานประจารถขยะ (ทักษะ จ.๑) (๓)
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานประจารถขยะ (๑)
คนงานทั่วไป (1)
สาย
จานวน

อานวยการ
2

วิชาการ
1

งานบริหารงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ (๑)
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป (2)

ทั่วไป
-

ลูกจ้างประจา
-

พนง.ตามภารกิจ
5

พนง.จ้างทั่วไป
4
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