โครงสร้ างเทศบาลตาบลบ้ านโคก

คณะผู้บริหาร
1.นายสุรัตน์ เหล่าคนค้า
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านโคก
2.นายบรรพต พงษ์โพธิ์ไชย
รองนายกเทศมนตรีตาบลบ้านโคก
๓.นายสมพงษ์ เคนโพธิ์
รองนายกเทศมนตรีตาบลบ้านโคก
3.นายลอง ไชไข
เลขานุการนายกเทศมนตรี
๔.นายเสวียน พงษ์โพธิ์ไชย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

สภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านโคก เขต 1
1.นายนงค์ เหล่าคนค้า (ประธานสภา)
2.นางสุภา ภูมิคอนสาร
3.นายงาม หมื่นวงษา
4.นายธรรมะ ชูสอน
5.นายสันติ แก้วพินิจ
๖.นายสุเทพ บุญกอบ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านโคก เขต 2
1.นายเสถียร วงษ์ละคร (รองประธาน)
2.นางบุญสาน ยอกสง่า
3.นางมนทาวะดี หมื่นฤทธิ์
4.นางละอองศิลป์ สิงห์วราภรณ์
5.นายภูเบศ สุริโย

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้ องถิ่น ระดับกลาง) (๑)
รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้ องถิ่น ระดับต้ น) (๑)

สานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานการเจ้าหน้าที่
งานธุรการ
งานทะเบียนราษฎร
งานแผนและงบประมาณ
งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

7. งานการศึกษา
8. งานพัฒนาชุมชน
9. งานนิติการ

กองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1)

กองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1)

1. งานการเงินและบัญชี

1. ฝ่ายการโยธา

2. งานพัสดุและทรัพย์สิน

2. งานสาธารณูปโภค
3. งานจัดสถานทีแ่ ละไฟฟ้า
สาธารณะ
4. งานสถาปัตยกรรม

3. งานจัดเก็บและพัฒนา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) (1)

1. งานธุรการ
2. งานสุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดล้อม
3. งานกาจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
4. งานรักษาความสะอาด

แผนภูมิโครงสร้างสานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1)
งานการเจ้าหน้าที่

งานธุรการ

- นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (1)
- ผช.นักทรัพยากรบุคคล (ภารกิจ) (1)

- จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน (1)
– นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
- จพง.ธุรการ ชานาญงาน (1)
ชานาญการ (1)
- นักจัดการงานทัว่ ไป (ลจ.ปจ.) (1)
- ภารโรง (ลจ.ปจ.) (1)
- ผช.จพง.ธุรการ (ภารกิจ) (1)
- พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) (ว่าง) (1)
- พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) (1)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- จพง.ป้องกันฯ ปฏิบัติงาน (๑)
- พนักงานขับรถยนต์ (ลจ.ปจ.) (1)
- ผช.จพง.ป้องกันฯ (ภารกิจ) (1)
- พนักงานดับเพลิง (ภารกิจ) (1)

งานการศึกษา

ต้น – สูง

จานวน

2

ปฏิบัติการ –
ชานาญการ
6

ปฏิบัติงาน –
ชานาญงาน
3

- นักวิเคราะห์ฯ ชานาญการ (1)
- ผช.นักวิเคราะห์ฯ (ภารกิจ) (1)

งานนิตกิ าร

งานพัฒนาชุมชน

- นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (1)
- ครู (ค.ศ.๑) (๑)
- ผช.นักวิชาการศึกษา (ภารกิจ) (1)
- ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (1)

ชื่อตาแหน่ง

งานแผนและงบประมาณ

งานทะเบียนราษฎร

- นักพัฒนาชุมชน ชานาญการ (1) - นิติกรปฏิบัติการ– ชานาญการ(ว่าง) (1)
- ผช.จพง..พัฒนาชุมชน (ภารกิจ) (1)

ครู (ค.ศ.๑) ลูกจ้างประจา
๑

3

พ.ตามภารกิจ

พ.ทั่วไป

รวม

๑๐

๐

๒5

แผนภูมิโครงสร้างกองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1)

งานพัสดุและทรัพย์สิน

งานการเงินและบัญชี

- จพง.การเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน – ชานาญงาน (ว่าง) (1)
- ผช.จพง.การเงินและบัญชี (ภารกิจ) (1)

ชื่อตาแหน่ง

ต้น – สูง

จานวน

1

ปฏิบัติการ –
ชานาญการ
0

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

- จพง.พัสดุ ชานาญงาน (1)
- ผช.จพง.พัสดุ (ภารกิจ) (1)

ปฏิบัติงาน –
ชานาญงาน
3

- จพง.จัดเก็บและพัฒนารายได้ ปฏิบัติงาน – ชานาญงาน (ว่าง) (1)
- ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ (ภารกิจ) (1)

ครู (ค.ศ.๑) ลูกจ้างประจา
0

0

พ.ตามภารกิจ

พ.ทั่วไป

รวม

3

๐

7

แผนภูมิโครงสร้างกองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)(ว่าง) (1)

งานสถาปั ตยกรรม

- นายช่างเขียนแบบ ปฏิบัติงาน (๑)

งานสาธารณูปโภค

งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

- นายช่างโยธา ชานาญงาน (๑)

ชื่อตาแหน่ง

ต้น – สูง

จานวน

2

- ช่างเครื่องกาเนิดไฟฟ้า (ทักษะ) (1)
- พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) (1)

ปฏิบัติการ –
เชี่ยวชาญ
0

ปฏิบัติงาน –
อาวุโส
2

ครู (ค.ศ.๑) ลูกจ้างประจา
0

0

พ.ตามภารกิจ

พ.ทั่วไป

รวม

2

๐

6

แผนภูมิโครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) (ว่าง) (1)

งานธุรการ

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกลู

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิง่ แวดล้ อม

- จพง.ธุรการ ชานาญงาน (๑)

- จพง.สาธารณสุข ชานาญงาน(๑)

ชื่อตาแหน่ง

ต้น – สูง

จานวน

1

ปฏิบัติการ –
เชี่ยวชาญ
0

ปฏิบัติงาน –
อาวุโส
2

งานรักษาความสะอาด

- พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) (ว่าง) (๑)
- คนงานประจารถขยะ (ทักษะ) (๒)
- คนงานประจารถขยะ (ทั่วไป) (3)
- คนงานประจารถขยะ (ทั่วไป) (ว่าง) (2)

ครู (ค.ศ.๑) ลูกจ้างประจา
0

0

- คนงาน (ทั่วไป) (๓)

พ.ตามภารกิจ

พ.ทั่วไป

รวม

3

8

14

