
 

 

 

 

4. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี   
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ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) (1) 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) (1) 

ส านักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

 

กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง  ระดับกลาง) 

กองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดบักลาง) 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) (ว่าง 1) 



 

 

ฝ่ายอ านวยการ                  
งานธุรการ 
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง.(1)  
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (2) 
- พนักงานขับรถยนต์ (ภารกิจ 1) 
- คนงานทั่วไป (ว่าง 1) 
งานการเจ้าหนา้ที ่
- นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. (1)  
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ( วา่ง 1) 
- คนงานทั่วไป (2) 
งานพัฒนาและส่งเสรมิการท่องเทีย่ว 
- นักพัฒนาการท้องเท่ียว ชก.(1) 
- ผูช้่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ ์(1) 
 

ฝ่ายปกครอง                        
งานนิติการ 
- นิติกร ปก.  (1) 
- คนงานทั่วไป (ว่าง 1) 

งานทะเบียนราษฎร 
-   เจ้าพนกังานทะเบียน ปง./ชง. (1) 
-   คนงานทั่วไป (2) (ว่าง 1) 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-     พนักงานขับรถดบัเพลิง(ลกูจ้างประจ า)(1) 
-     ผู้ชว่ยเจา้พนักงานป้องกันฯ (ภารกจิ 1) 
-     พนักงานดับเพลิง (ภารกิจ 2) (ว่าง 1) 
-     พนักงานดับเพลิง (ทัว่ไป 1) (ว่าง 2) 
-     คนงานทัว่ไป  (3) (วา่ง 1) 
งานเทศกิจ 
-    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ (ภารกิจ)  (1) 
 
 

 ฝ่ายปกครอง                        
งานพัฒนาชุมชน 
-   เจ้าหนา้ที่พัฒนาชุมชน    
     (ลูกจ้างประจ า) (1) 
-    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
(ภารกิจ) (วา่ง 1) 

- -    คนงานทั่วไป (ว่าง 1) 
งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
-  ผู้ช่วยเจา้พนักงานศูนย์เยาวชน (1) 
- คนงานทั่วไป (1)  (ว่าง 1) 
งานกิจการสตรีและคนชรา 
-   คนงานทั่วไป  (4) 
 

 

ส านักปลัดเทศบาล  
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หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1)  

ฝ่ายอ านวยการ                    
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ว่าง 1) 
- พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป) (ว่าง 1) 
- คนงานทั่วไป (ว่าง 1) 

งานงบประมาณ 
-    คนงานทั่วไป  (1) 
งานกิจการสภา 
- คนงานทั่วไป  (1) 

 

ฝ่ายอ านวยการ                    
งานปฐมวัย 
-  ครู คศ.1 (1) 
-  ครูผู้ดูแลเด็ก (3) 
-  ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ 1) (วา่ง 2) 
-  ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป 3) (วา่ง 3) 

 

หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)  (1) 

หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)  (1) 



 

 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) (1)  
งานการเงินและบัญช ี
- นักวิชาการเงินและบัญชี ปก. (1) 
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชง. (1) 
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง. (1)  
- คนงานทั่วไป (2) 
งานพัสดุ 
- เจ้าพนักงานพัสด ุปง./ชง. (ว่าง 1) 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  (วา่ง 1) 
- คนงานทั่วไป (2)  

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้  
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) (1) 
งานพัฒนารายได้ และงานผลประโยชน์และ
กิจการพาณิชย ์
- เจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได้ ปง./ชง. (2)  
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (2) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ว่าง 1) 
- คนงานทั่วไป (เก็บเงินค่าขยะ) (6) 
- คนงานทั่วไป (ว่าง 1) 
งานแผนที่ภาษี และงานทะเบียนทรัพย์สิน 
- เจ้าหน้าที่ทะเบยีนและทรัพย์สิน  

(ลูกจ้างประจ า)  (1)  
- ผู้ช่วยช่างโยธา (งานแผนที่)  (1)  
-  คนงานทั่วไป (2)  (วา่ง 1) 

 

กองคลัง 
 

 
 
                                                                                                                                                                                     
 
                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

47 

 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง) (1)  

77)77)7)

 
ฝ่ายบริหารทัว่ไป 

(นักบริหารงานทัว่ไป 6/7) ริ
หารงานคลงั 7) 



 

 

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  
 
งานวิศวกรรม และงานสถาปัตยกรรม 
- นายช่างโยธา ชง.  (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (1) 
- คนงานทั่วไป (1) 
งานผังเมือง 
- ผู้ช่วยช่าง (ภารกจิ 1) (ว่าง 1) 
- คนงานทั่วไป (2) (วา่ง 1)  

 
 

หวัหน้าฝ่ายการโยธา 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)  (1)  
งานสาธารณูปโภค 
- นายช่างโยธา ชง. (๑) 
- นักจัดการงานทัว่ไป ชก. (1) 
- ผู้ช่วยช่าง (ภารกจิ 1)  
- คนงานทั่วไป (1) 
งานสวนสาธารณะ 
- ผู้ช่วยช่าง (ภารกจิ) (ว่าง 1)  
- คนงานทั่วไป (2) (วา่ง 1) 
งานจัดสถานที่และการไฟฟ้า 
- ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า (ลูกจา้งประจ า)  (1) 
- ผู้ช่วยช่าง (ภารกจิ 2) 
- คนงานทั่วไป (2) 

กองช่าง  
 

 
 
               
              

 
            
                                      (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1) 
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ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) (1) 



 

 

งานธุรการ 
- เจ้าพนักงานธุรการ ชง. (1) 
- ผูช้่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 
- คนงานทั่วไป (1) 
- พนักงานขับรถยนต์  (ทัว่ไป วา่ง 1) 
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม 
- คนงานประจ ารถขยะ (ลูกจ้างประจ า) (2) 
- คนงานประจ ารถขยะ (ภารกิจ วา่ง 1) 
- พนักงานขับรถยนต์  (ภารกจิ ว่าง 1) 
- คนงานทั่วไป  (5) 
งานวางแผนสาธารณสุข 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทกึข้อมูล (1) 
- คนงานประจ ารถขยะ (ภารกิจ 4) (ว่าง 1) 
- คนงานทั่วไป (1) (วา่ง 1) 
- พนักงานขับรถยนต์  (ทัว่ไป วา่ง 1) 
งานรักษาความสะอาด 
- พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ลูกจ้างประจ า) (1) 
- คนงานประจ ารถขยะ (ลูกจ้างประจ า) (1) 
- คนงานประจ ารถขยะ (ภารกิจ วา่ง 1) 
- พนักงานขับรถยนต์  (ภารกจิ) (1) 
- พนักงานขับรถยนต์  (ทัว่ไป) (4) 
- คนงานประจ ารถขยะ (28) 
-  คนงานทั่วไป (16) 
 
 
 

งานเผยแพร่และฝึกอบรม 
- พยาบาลวิชาชีพ ชก. (1) 
- พนักงานขับรถยนต์  (ภารกจิ ว่าง 1) 
- คนงานทั่วไป (2) 
งานส่งเสริมสขุภาพและงานป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 
- พนักงานขับรถยนต์  (ภารกจิ ว่าง 1) 
- คนงานทั่วไป (2) 
งานสัตว์แพทย ์
- คนงานทั่วไป (ว่าง 1) 
 
 
 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
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ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม ระดับกลาง) (1)  


