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ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง )(1) 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. (1) 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) (1) 

ส านกัปลดัเทศบาล 
(นักบรหิารงานทั่วไป ระดบัตน้) 

(1) 

กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

(1) 

กองช่าง 
นักบริหารงานช่าง (ระดับกลาง)(1) 

 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
นักบริหารงานสาธารณสุข  ระดับต้น 

(1) 

กองการศึกษา 

นักบริหารการศึกษา ระดับต้น (1) 

1. ฝ่ายอ านวยการ   
    นกับริหารงานทั่วไป ระดบัต้น (1) 
    1.1  งานธุรการ  
    1.2  งานการเจา้หน้าที ่
    1.3  งานพัฒนาชุมชน 
    1.4  งานวิเคราะห์นโยบาย 
และแผน 
    1.5 งานประชาสมัพันธ ์
 
2. ฝ่ายปกครอง 
    นกับริหารงานทั่วไป ระดบัต้น (1) 
    2.1  งานทะเบียนราษฎร 
    2.2  งานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
    2.3  งานนิตกิาร 

    1.ฝ่ายบรหิารงานคลัง 
   นกับรหิารงานการคลัง      
   ระดบัตน้(1) 
   1.1 งานธรุการ 
   1.2  งานพัสดุและทรพัย์สิน 
   1.3  งานการเงินและบัญช ี
 
 
 
2.ฝา่ยพฒันารายได ้
   นกับรหิารงานการคลัง  
   ระดบัตน้ (1) 
   2.1  งานผลประโยชน ์
และกจิการพาณิชย์ 
   2.2  งานแผนที่ภาษี 
และทะเบียนทรัพย์สิน 

 

1. ฝ่ายการโยธา 
    นกับริหารงานช่าง ระดบัต้น 
(1)  
    1.1 งานธุรการ    
    1.2  งานศูนย์เครื่องจกัรกล 
    1.3  งานสาธารณูปโภค 
    1.4  งานสวนสาธารณะ 
    1.5  งานจัดสถานที ่
และไฟฟ้าสาธารณะ 
    1.6 งานกิจการประปา 
2. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
    นกับริหารงานช่าง ระดบัต้น 
(1) 
    2.1  งานวิศวกรรม 
    2.2  งานสถาปัตยกรรม 
    2.3  งานผังเมอืง 
 

   1. ฝา่ยบรหิารงานสาธารณสุข 
   นกับรหิารงานสาธารณสุข  
   ระดบัตน้ (1)  
     1.1 งานธุรการ     
     1.2 งานสุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดลอ้ม 
     1.3 งานรกัษาความสะอาด 
 
 
2. ฝ่ายบรกิารสาธารณสุข 
    นกับริหารงานสาธารณสุข  
    ระดบัต้น (1) 
     2.1  งานส่งเสริมสขุภาพ 
     2.2  งานป้องกันและควบคุมโรค 
ติดต่อ      
 

 

 

1  ฝ่ายบรหิารงานการศกึษา   
    นกับริหารงานศกึษา         
    ระดบัต้น (1)               
    1.1 งานธรุการ                  
    1.2  งานการศึกษาปฐมวัย 
 
 
       
 
2. ฝ่ายส่งเสริมการศกึษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม     
    นกับริหารการศกึษา          
    ระดบัต้น (1)                    
    2.1  งานกฬีาและนันทนาการ   
    2.2  งานส่งเสริมประเพณีศิลปะ 
วัฒนธรรม                                                                                                                                                     



 
 

โครงสร้างและอัตราก าลัง ส านักปลัดเทศบาล 

 
 
 
  
 
 
 
 

  
 
 

                                                                                                                          
 

 
 
 

ส านักปลัดเทศบาล 
 หัวหน้าส านักปลดั(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)     

เลขท่ีต าแหน่ง 06-2-01-2101-001  

 

 

 

 

ฝ่ายอ านวยการ 
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 

เลขท่ีต าแหน่ง 06-2-01-2101-002 

 

งานพัฒนาชุมชน 
-นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก.  
เลขที่ต าแหน่ง 06-2-01-3801-001 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน(2) (ไม่ว่าง) 

งานประชาสัมพันธ ์
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-ผู้ช่วยเจา้พนักงานประชาสัมพันธ์(1)    
(ไม่ว่าง)  

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./
ชก.  เลขที่ต าแหน่ง 06-2-01-
3103-001  (ขอยุบเลิก) 
-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./
ชก.  เลขทื่ต าแหน่ง 06-2-01-
3103-002 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-ผู้ช่วยเจา้พนักงานธุรการ(1)(ไม่วา่ง) 
 

 

งานการเจ้าหนา้ที ่
-นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก.  
เลขที่ต าแหน่ง 06-2-01-3102-001 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(1)(ไม่ว่าง)  
 

ฝ่ายปกครอง 
หัวหน้าฝ่ายปกครอง(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 

เลขท่ีต าแหน่ง 06-2-01-2101-003 

 
 

 งานทะเบียนราษฎร 
-เจ้าพนักงานทะเบียน ปง./ชง.  
เลขที่ต าแหน่ง 06-2-01-4102-001 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-ผู้ช่วยเจ้าหนา้ทีท่ะเบียน (1) )(ไม่ว่าง)  
 

งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
-จพง.ป้องกันฯ ปง./ชง  
ต าแหน่งเลขที ่06-2-01-4805-001 
-จพง.ป้องกันฯ ปง./ชง (ว่าง) 
ต าแหน่งเลขที ่06-2-01-4805-002 
-จพง.ป้องกันฯ ปง./ชง  
ต าแหน่งเลขที ่06-2-01-4805-003 
- เจ้าพนักงานธรุการ ปง./ชง.(ว่าง) 
ต าแหน่งเลขที ่06-2-01-4104-002 
ลกูจ้างประจ า 
-พนักงานขับรถยนต์ (ลกูจ้างประจ า) (3) 
-พนักงานวทิยุ (ลูกจ้างประจ า)(1) 
พนกังานจ้างทั่วไป 
-พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา(ทัว่ไป)(3)ว่าง 1 
-พนักงานดับเพลิง (ทั่วไป)(9) ว่าง 2 ขอยุบเลกิ 1 
 

งานนิติการ 

-นิติกร ปก./ชก.  
เลขท่ีต าแหน่ง  
06-2-01-3105-001 
 
 

งานธุรการ 
-เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. (1)  
เลขที่ต าแหน่ง 06-2-01-4104-001 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-ผู้ช่วยเจา้พนักงานธุรการ(1)(ว่าง)ขอยบุเลิก 
-ผู้ช่วยเจา้พนักงานธุรการ(3)(ไม่วา่ง)        
พนักงานจ้างทั่วไป 
-นักการภารโรง (ทัว่ไป) (2)วา่ง 1 ขอยบุเลิก 
-พนักงานขับรถยนต์ (ทัว่ไป) (1) 
 
 



 
 

โครงสร้างและอัตราก าลัง กองคลัง 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

กองคลงั 
ผู้อ านวยการกองคลัง(นักบรหิารงานการคลัง ระดับต้น)  

เลขท่ีต าแหน่ง 06-2-04-2102-001 

 

ฝ่ายบริหารงานคลัง 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง(นักบรหิารงานการคลัง ระดับต้น) 

เลขท่ีต าแหน่ง 06-2-04-2102-002 

 

 

ฝ่ายพัฒนารายได้ 
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

เลขท่ีต าแหน่ง 06-2-04-2102-003 
 

งานการเงินและบัญช ี
-เจ้าพนักงานการเงินและบญัช ีปง./ชง.  
เลขท่ีต าแหน่ง 06-2-04-4201-001 
ลูกจ้างประจ า 
-พนักงานพิมพ์ดีด (ลูกจ้างประจ า)(1) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง (1)(ไม่ว่าง) 
-ผู้ช่วยพนักงานการเงินและบญัชี (1)(ว่าง)  

งานพัสดุและทรัพย์สิน 
-เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง  
เลขท่ีต าแหน่ง 06-2-04-4203-001 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (2)(ไม่ว่าง) 
 

งานผลประโยชน์และกจิการพานิชย ์
-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง.  
(ว่าง) 
เลขท่ีต าแหน่ง 06-2-04-4204-001 
ลูกจ้างประจ า 
-พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจ า) 
(1) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (1)     
(ไม่ว่าง) 
 

งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
-นายช่างโยธา ปง./ชง.(ว่าง) 
ต าแหน่งเลขที ่06-2-04-4701-001 
ลูกจ้างประจ า 
-พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจ า)(1) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1)         
(ไม่ว่าง) 
 

งานธุรการ 

-เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. (ว่าง) 
เลขท่ีต าแหน่ง 06-2-04-4101-003 
 
 



 
 

โครงสร้างและอัตราก าลัง กองช่าง 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

กองช่าง 
ผู้อ านวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)  

เลขท่ีต าแหน่ง 06-2-05-2103-001 
 

ฝ่ายการโยธา 
หัวหน้าฝ่ายการโยธา(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)  

เลขท่ีต าแหน่ง 06-2-05-2103-002 
 

งานศูนย์เครื่องจักรกล 
พนักงานจ้างทั่วไป 
-คนงาน (ท่ัวไป) (2) 

งานจัดสถานที่และการไฟฟ้า
สาธารณะ 
พนกังานจ้างตามภารกิจ 
-ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (2)(ไม่ว่าง) 
พนกังานจ้างทั่วไป 
-คนงาน (ท่ัวไป) (5) 

งานสาธารณูปโภค 
-นายช่างโยธา ปง./ชง.  
เลขท่ีต าแหน่ง 06-2-05-4701-002 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-ผู้ช่วยนายช่างโยธา (1) (ไม่ว่าง)  

งานสวนสาธารณะ 

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
เลขท่ีต าแหน่ง 06-2-05-2103-003 

 

งานผังเมือง 
-ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง(1)    
(ไม่ว่าง) 

งานวิศวกรรม 
-นายช่างโยธา ปง./ชง.  
เลขท่ีต าแหน่ง 06-2-05-
4701-003 (ว่าง) 

งานสถาปัตยกรรม 

งานธุรการ 
-เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.  (ว่าง) 
เลขท่ีต าแหน่ง 06-2-05-4101-004 
พนกังานจ้างตามภารกิจ 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) )(ไม่ว่าง) 
 
 

งานกิจการประปา 
-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง. (ว่าง)  
ต าแหน่งเลขท่ี 06-2-05-4204-002 
-เจ้าพนักงานการประปา ปง./ชง.  (ว่าง) 
ต าแหน่งเลขท่ี 06-2-05-4707-001 
 
 



 
 

โครงสร้างและอัตราก าลัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

                ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสขุ(นักบริหารงานสาธารณสุข 
ระดับต้น)  (ว่าง) เลขท่ีต าแหน่ง 06-2-06-2104-002 

ฝ่ายบริการสาธารณสุข 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสขุ(นักบริหารงานสาธารณสุข 

ระดับต้น)  (ว่าง) เลขท่ีต าแหน่ง 06-2-06-2104-003 

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
-เจ้าพนักงานสุขาภิบาล ปง./ชง.  (ว่าง) 
เลขท่ีต าแหน่ง 06-2-06-4604-001 

งานรักษาความสะอาด 
ลูกจ้างประจ า 
-คนงานประจ ารถขยะ (ลูกจ้างประจ า) (1) 
-พนักงานขับเครือ่งจกัรกลขนาดเบา (ลูกจ้างประจ า) (2) 

พนักงานจ้างทั่วไป 
-คนงานประจ ารถขยะ (ท่ัวไป)(4) (ว่าง 1) 
 

งานส่งเสริมสขุภาพ 

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
-พยาบาลวิชาชีพ ปก./ชก.  (ว่าง) 
เลขท่ีต าแหน่ง 06-2-06-3602-001 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)  
เลขท่ีต าแหน่ง 06-2-06-2104-001 

งานธุรการ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-ผูช้่วยเจา้พนักงานธุรการ (1)(ไม่ว่าง) 
พนักงานจ้างทั่วไป 
-พนักงานขับรถยนต์ (ทัว่ไป) (4)(ไม่วา่ง) 
 



 
 

โครงสร้างและอัตราก าลัง กองการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

กองการศึกษา 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

(นักบริหารงานการศึกษา ระดบัตน้)  (ว่าง) 
เลขท่ีต าแหน่ง 06-2-08-2107-001 

 

 
ฝ่ายบริหารการศึกษา 

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดบัตน้) (ว่าง) 
เลขท่ีต าแหน่ง 06-2-08-2107-002 

 

 

 
งานการศึกษาปฐมวัย 
- นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.  (ว่าง) 
เลขท่ีต าแหน่ง 06-2-08-3803-001 
- ครู อันดับ คศ.1 เลขท่ีต าแหน่ง 22-2-0044 
- ครู อันดับ คศ.1 เลขท่ีต าแหน่ง 22-2-0133 
- ครู อันดับ คศ.1 เลขท่ีต าแหน่ง 22-2-0134  
- ครู อันดับ คศ.1 เลขท่ีต าแหน่ง 22-2-0135  
- ครูผู้ดูแลเด็ก อันดับครผูู้ช่วยเลขที่ต าแหน่ง 22-2-0153 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)(1) 
พนักงานจ้างทั่วไป 
- ผู้ดูแลเด็ก(ท่ัวไป)(๒)  

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น  (ว่าง) 
เลขท่ีต าแหน่ง 06-2-08-2107-003 

 
งานกีฬาและนันทนาการ 

 

 

งานส่งเสริมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม 
 

งานธุรการ 
-เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. (ว่าง) 
เลขท่ีต าแหน่ง 06-2-08-4104-005 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (2) )(ไม่ว่าง) 
พนักงานจ้างทั่วไป 
-คนงาน (ท่ัวไป) (1) 
 
 



 
 

โครงสร้างและอัตราก าลัง หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

เลขที่ต าแหน่ง 06-2-00-1101-001 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. (ว่าง) 
เลขที่ต าแหน่ง 06-2-12-3205-001 


