
 

โครงสร้างสว่นราชการและกรอบอัตรากำลังของสำนักปลดัเทศบาล  
 

 

                                                                                                                                                                                                            

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                             

            

 

 

                      

        

 

      

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                           

  

 
ประเภท บริหารท้องถิ่น อำนวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป ครู ครู ลูกจ้าง 

ประจำ 

พนักงานจ้าง

ตามภารกิจ 

พนักงาน 

จ้างท่ัวไป ระดับตำแหน่ง สูง กลาง ต้น สูง กลาง ต้น ชช. ชพ. ชก. ปก. อส. ชง. ปง. ค.ศ.1 ค.ศ.2 

จำนวน - - - - - 2 - - 1 3 - 3 1 3 5 4 10 10 

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 

นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (1) 

 

งานธุรการ 

เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.

ลูกจ้างประจำ   

  เจ้าพนักงานธุรการ (1) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 

  พนักงานขับรถยนต์ (1) 

 

 

 

 

 

งานการเจ้าหน้าที ่

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (1) 

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ชำนาญงาน  (1) 

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ปฎิบัติงาน  (1) 

ลูกจ้างประจำ 

  พนักงานขับรถยนต์  (1) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

  พนักงานขับรถยนต์  (1) 

  พนักงานวิทยุ  (1) 

พนักงานจ้างทั่วไป 

  พนักงานดับเพลิง  (10) 

 

 

 

 

 

 

งานทะเบียนราษฎร 

เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน (1) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

  ผู้ช่วยพนักงานทะเบียน (1) 

งานส่งเสริมประเพณี ศลิปวัฒนธรรม 

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (1) 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเป�อยน้อย 

  ผู้อำนวยการสถานศึกษา ค.ศ.2 (ว่าง) 

  ครู อันดับ ค.ศ.1 (2) 

  ครู อันดับ ค.ศ 2 (2)  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสายทอง 

  ครู อันดับ ค.ศ.1 (1) 

  ครู อันดับ ค.ศ. 2  (1) 

  ครูผู้ดูแลเด็ก อันดับ ครูผู้ช่วย (ว่าง) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

  ผู้ดูแลเด็ก (3) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเหลื่อม 

  ครู อันดับ ค.ศ.2 (2) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

   ผู้ดูแลเด็ก (1) 

งานพัฒนาชุมชน 

นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ (1) 

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน (1) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (1) 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (1) 

งานรักษาความสงบ 

ลูกจ้างประจำ 

เจ้าพนักงานเทศกิจ (2) 

 

46 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ (1)  



  
 

 โครงสร้างสว่นราชการและกรอบอัตรากำลังของกองคลัง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

              

 

                                                               

   

 

 

 

 

 

 

 

ประเภท บริหารท้องถิ่น อำนวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง

ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง

ทั่วไป ระดับตำแหน่ง สูง กลาง ต้น สูง กลาง ต้น ชช. ชพ. ชก. ปก. อส. ชง. ปง. 

จำนวน - - - - - 2 - - - - - 3 - 1 4 - 

ผู้อำนวยการกองคลัง 

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (1) 

งานการเงนิและบญัช ี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชำนาญงาน (1) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (1) 

   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 

งานพัสดุและทรัพยส์ิน 

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน (1) 

ลูกจ้างประจำ 

  เจ้าพนักงานธุรการ (1) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ  

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (1) 

งานพัฒนารายได้ 

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน (1)   

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (1) 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (1) 
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 โครงสร้างสว่นราชการและกรอบอัตรากำลังของกองชา่ง 

                      

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                      

                      

                      

                      

                      

                      

  

  

  

  

                 

ประเภท บริหารท้องถิ่น อำนวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง

ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง

ทั่วไป ระดับตำแหน่ง สูง กลาง ต้น สูง กลาง ต้น ชช. ชพ. ชก. ปก. อส. ชง. ปง. 

จำนวน - - - - - 1 - - - - - - - 2 3 - 

ผู้อำนวยการกองช่าง 

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (1) 

งานวิศวกรรม 

      นายช่างโยธา (ปง./ชง.) (ว่าง) 

งานสาธารณปูโภค 

ลูกจ้างประจำ      

  นายช่างไฟฟ้า (1) 

  ผู้ช่วยช่างทุกประเภท (1) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา (1) 

  พนักงานขับรถยนต์ (1) 

          

หัวหน้าฝ่ายการโยธา 

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (ว่าง) 
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      โครงสรา้งส่วนราชการและกรอบอัตรากำลังของกองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 

 

                                                  

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

       

 

        

 

 

 

 

 

ประเภท บริหารท้องถิ่น อำนวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง

ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง

ทั่วไป ระดับตำแหน่ง สูง กลาง ต้น สูง กลาง ต้น ชช. ชพ. ชก. ปก. อส. ชง. ปง. 

จำนวน - - - - - - - - - - - 2 - 2 4 - 

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น (ว่าง) 

งานรกัษาความสะอาด 

ลูกจ้างประจำ    

  เจ้าพนักงานธุรการ  (1) 

  พนักงานขับรถยนต์ (1) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 

   พนักงานขับรถยนต์ (2) 

   คนงานประจำรถขยะ (1) 

    

 

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน (2) 
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                  10. แผนภูมิโครงสรา้งการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ป� (พ.ศ. 2564-2566)   

 
 

ปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง ) 

สำนักปลัดเทศบาล 

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

- งานการเจ้าหน้าที่ 

 - งานธุรการ 

- งานพัฒนาชุมชน 

- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- งานรักษาความสงบ 

- งานทะเบียนราษฎร 

- งานส่งเสริมประเพณ ี ศิลปวัฒนธรรม 

- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

กองคลัง 

ผู้อำนวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

- งานการเงินและบัญชี 

- งานพัฒนารายได้ 

- งานพัสดุและทรัพย์สิน 

 

กองช่าง 

ผู้อำนวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

 

- งานวิศวกรรม 

- งานสาธารณูปโภค 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) 

- งานสุขาภิบาลและอนามัยสิง่แวดล้อม 

- งานรักษาความสะอาด 

รองปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 
               หน่วยตรวจสอบภายใน 

(งานตรวจสอบภายใน ) 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
หัวหน้าฝ่ายการโยธา 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
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