
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

โครงสร้างเทศบาลต าบลทรายขาว (เทศบาลประเภทสามัญ)  

ปลัดเทศบาลต าบลทรายขาว 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) (1) 

 หน่วยตรวจสอบภายใน 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. (1) 

 รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) (1) 

 

ส านักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1) 

 

กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1) 

 

กองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) (1) 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น (1) 

 

กองการศึกษา 
นักบริหารการศึกษา ระดับต้น (1) 

 
 1. ฝ่ายอ านวยการ  

นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (1) 
1.1 งานธุรการ 
1.2 งานบริหารงานบุคคล 
1.3 งานสวัสดิการสังคม 
1.4 งานวิเคราะห์นโยบาย 
และแผน 
1.5 งานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ 
2. ฝ่ายปกครอง 
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (1) 
2.1 งานทะเบียนราษฎร 
2.2 งานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
2.3 งานนิติการ 
 

1. ฝ่ายบริหารงานคลังนักบริหาร 
งานการคลัง 
ระดับต้น (1) 
1.1 งานธุรการ 
1.2 งานพัสดุและทรัพยส์ิน 
1.3 งานการเงินและบญัช ี
2.ฝ่ายพัฒนารายได้ 
นักบริหารงานการคลัง 
ระดับต้น (1) 
2.1 งานพัฒนารายได ้
2.2 งานผลประโยชน ์
และกิจการพาณิชย ์
2.3 งานแผนที่ภาษ ี
และทะเบยีนทรัพยส์ิน 

 

1. ฝ่ายการโยธา 
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (1) 
1.1 งานธุรการ 
1.2 งานเครื่องจักรกล 
1.3 งานสาธารณูปโภค 
1.4 งานปรับปรุงภูมิทัศน์ 
1.5 งานติดตั้งซ่อมบ ารุงระบบไฟ 
ส่องสว่างและไฟสญัญาณจราจร 
1.6 งานเกี่ยวกับการประปา 
2. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (1) 
2.1 งานวิศวกรรมโยธา 
2.2 งานสถาปัตยกรรม 
2.3 งานผังเมือง 
 

1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสขุ 
นักบริหารงานสาธารณสขุ 
ระดับต้น (1) 
1.1 งานธุรการ 
1.2 งานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
1.3 งานรักษาความสะอาด 
2. ฝ่ายบริการสาธารณสขุ 
นักบริหารงานสาธารณสขุ 
ระดับต้น (1) 
2.1 งานส่งเสรมิสุขภาพ 
2.2 งานป้องกันและควบคุมโรค 
 
 

 

1 ฝ่ายบริหารงานการศึกษา 
นักบริหารงานศึกษา 
ระดับต้น (1) 
1.1 งานธุรการ 
1.2 งานการศึกษาปฐมวัย 
2. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
นักบริหารการศึกษา ระดับต้น (1) 
2.1 งานการกีฬาและนันทนาการ 
2.2 งานบ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม 
อันดีของท้องถิ่น 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

โครงสร้างและอัตราก าลัง ส านักปลดัเทศบาล 

 
ส านักปลัดเทศบาล 

 หัวหนา้ส านกัปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)     
เลขที่ต าแหน่ง 06-2-01-2101-001  

 

ฝ่ายอ านวยการ 
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 

เลขท่ีต าแหน่ง 06-2-01-2101-002 

 

ฝ่ายปกครอง 
หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 

เลขท่ีต าแหน่ง 06-2-01-2101-003 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก.  
เลขท่ีต าแหน่ง 06-2-01-3103-001 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) (ไมว่่าง) 

 

 

งานบรหิารงานบุคคล 
-นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. 
เลขท่ีต าแหน่ง 06-2-01-3102-001 
พนกังานจ้างตามภารกิจ 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) (ไม่ว่าง) 

 
 

งานธุรการ 
-เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง. (1)  
 เลขท่ีต าแหน่ง 06-2-01-4104-001 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (2) (ว่าง 1)        
พนักงานจ้างทั่วไป 
พนักงานขับรถยนต์ (ท่ัวไป) (1) (ไม่ว่าง) 

งานสวัสดิการสังคม 
-นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก. 
เลขท่ีต าแหน่ง 06-2-01-3801-001 
พนกังานจ้างตามภารกิจ 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (2) (ไม่ว่าง) 
 

งานสนับสนุนการประชาสมัพันธ์ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ไม่ว่าง) 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (1)   

 

งานทะเบียนราษฎร 
-เจ้าพนักงานทะเบียน ปง./ชง.  
เลขท่ีต าแหน่ง 06-2-01-4102-001 
พนกังานจ้างตามภารกิจ 
-ผูช้่วยเจ้าหน้าท่ีทะเบียน (1) ) (ว่าง)  
 

 
 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-จพง.ป้องกันฯ ปง./ชง  
ต าแหน่งเลขที่ 06-2-01-4805-001 
-จพง.ป้องกันฯ ปง./ชง  
ต าแหน่งเลขที่ 06-2-01-4805-002 
-จพง.ป้องกันฯ ปง./ชง  
ต าแหน่งเลขที่ 06-2-01-4805-003 
เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง  
ต าแหน่งเลขที่ 06-2-01-4104-002 
ลูกจ้างประจ า 
-พนักงานขับรถยนต์ (ลกูจ้างประจ า) (3) 
-พนักงานวิทยุ (ลกูจ้างประจ า) (1) 
พนักงานจ้างทั่วไป 
-พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (ทัว่ไป) (3) ไม่วา่ง 
-พนักงานดับเพลิง (ทัว่ไป) (8) ไม่วา่ง  
 

 

งานนิติการ 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

โครงสร้างและอัตราก าลัง กองคลัง 

 
กองคลงั 

ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)  
เลขท่ีต าแหน่ง 06-2-04-2102-001 

 

ฝ่ายบริหารงานคลัง 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

เลขท่ีต าแหน่ง 06-2-04-2102-002 

 

ฝ่ายพัฒนารายได้ 
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

เลขท่ีต าแหน่ง 06-2-04-2102-003 
 

 

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

 

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

 

งานธุรการ 

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

 

งานผลประโยชน์และกจิการพาณิชย์ 
-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง. (ไม่ว่าง) 
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) (ไมว่่าง) 
พนักงานจ้างทั่วไป 
-เจ้าหน้าท่ีทะเบียนและทรัพย์สิน (2)  
(ไม่ว่าง) 

 
งานพัฒนารายได้ 

พนักงานจ้างทั่วไป 
-เจ้าหน้าท่ีส ารวจข้อมูล (2) (ไม่ว่าง) 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

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

 

งานการศึกษาปฐมวัย 
- นักวิชาการศึกษา ปก. /ชก.   
เลขท่ีต าแหน่ง 06-2-08-3803-001 
- ครู อันดับ คศ.2 เลขท่ีต าแหน่ง 06 2 08 6600 147 
- ครู อันดับ คศ.1 เลขท่ีต าแหน่ง 06 2 08 6600 150 
- ครู อันดับ คศ.1 เลขท่ีต าแหน่ง 06 2 08 6600 148 
- ครู อันดับ คศ.1 เลขท่ีต าแหน่ง 06 2 08 6600 149 
- ครู อันดับ คศ.1 เลขท่ีต าแหน่ง 06 2 08 6600 151 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (2) 
พนักงานจ้างทั่วไป 
- ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) (1)  

 

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

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

 

งานการกีฬาและนันทนาการ 
 

งานบ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

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 

 
 

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 

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

 
 

งานเครื่องจักรกล 
พนักงานจ้างทั่วไป 
-คนงาน (ท่ัวไป) (2) 

 

งานติดต้ังซ่อมบ ารุงระบบไฟส่องสว่าง
และไฟสัญญาณจราจร 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (2) (ไม่ว่าง) 
พนักงานจ้างทั่วไป 
-คนงาน (ท่ัวไป) (5) 

 

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

 

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

 

งานเกี่ยวกับการประปา 
-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง. (ว่าง)  
ต าแหน่งเลขที่ 06-2-05-4204-002 
-เจ้าพนักงานการประปา ปง./ชง.  (ว่าง) 
ต าแหน่งเลขที่ 06-2-05-4707-001 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-ผู้ช่วยเจา้พนักงานธุรการ (2) (ไม่วา่ง) 
-ผู้ช่วยพนักงานการเงินและบัญชี (1) (วา่ง) 
-ผู้ช่วยนายชา่งไฟฟ้า (1) (ไม่ว่าง) 
 

 

งานปรับปรุงภูมิทัศน์ 
พนักงานจ้างทั่วไป 
-คนงาน (ท่ัวไป) (7) (ไม่ว่าง) 

 

งานผังเมือง 
-ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง (1) (ไม่ว่าง) 

 

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

 

งานสถาปัตยกรรม 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

โครงสร้างและอัตราก าลัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

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

 

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสขุ 

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

 

ฝ่ายบริการสาธารณสุข 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสขุ 

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

 

งานอนามัยสิ่งแวดล้อม 

-นักวิชาสาธารณสุข ปก./ชก. (1) 
เลขท่ีต าแหน่ง 06-2-06-4604-001 (ว่าง) 
 

งานรักษาความสะอาด 
ลูกจ้างประจ า 
-พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ลูกจ้างประจ า) (1) 
พนักงานจ้างทั่วไป 
-คนงานประจ ารถขยะ (ท่ัวไป) (1) (ไม่ว่าง) 

 

งานธุรการ 
-เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.  (1) 
เลขท่ีต าแหน่ง 06-2-06-4101-006 (ว่าง) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (2) (ไมว่่าง) 
พนักงานจ้างทั่วไป 
-พนักงานขับรถยนต์ (ท่ัวไป) (4) (ไม่ว่าง) 
 

 

งานป้องกันและควบคุมโรค 
-พยาบาลวิชาชีพ ปก./ชก. (ว่าง) เลขท่ีต าแหน่ง 06-2-06-3602-001 
-นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก. (1) เลขท่ีต าแหน่ง 06-2-06-3601-002 (ว่าง) 
พนักงานจ้างทั่วไป 
-คนงาน (3) (ว่าง) 
 

งานส่งเสริมสุขภาพ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างและอัตราก าลัง หน่วยตรวจสอบภายใน 

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

เลขที่ต าแหน่ง 06-2-00-1101-001 

 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน  

 

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

 


