
แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2564-2566) ของเทศบาลตําบลเปอยนอย อําเภอเปอยนอย

ปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับกลาง )

สํานักปลัดเทศบาล

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน)

- งานการเจาหนาที่

- งานธุรการ

- งานพัฒนาชุมชน

- งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

- งานรักษาความสงบเรียบรอย

- งานทะเบียนราษฎร

- งานสงเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

- งานวิเคราะหนโยบายและแผน

กองคลัง

ผูอํานวยการกองคลัง

(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน)

- งานการเงินและบัญชี

- งานพัฒนารายได

- งานพัสดุและทรัพยสิน

กองชาง

ผูอํานวยการกองชาง

(นักบริหารงานชาง ระดับตน)

- งานวิศวกรรม

- งานสาธารณูปโภค

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ระดับตน)

- งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม

- งานรักษาความสะอาด

รองปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับตน)

หนวยตรวจสอบภายใน

- งานตรวจสอบภายใน

หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน)

หัวหนาฝายบริหารงานคลัง

(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน)
หัวหนาฝายการโยธา

(นักบริหารงานชาง ระดับตน)



โครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลังของสํานักปลัดเทศบาล

ประเภท บริหารทองถิ่น อํานวยการทองถ่ิน วิชาการ ทั่วไป ครู ครู ลกูจาง

ประจํา

พนักงานจาง

ตามภารกิจ

พนักงาน

จางท่ัวไประดับตําแหนง สูง กลาง ตน สูง กลาง ตน ชช. ชพ. ชก. ปก. อส. ชง. ปง. ค.ศ.1 ค.ศ.2

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

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน (1)

งานธุรการ

เจาพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) (วาง)

ลูกจางประจํา

เจาพนักงานธุรการ (1)

พนักงานจางตามภารกิจ

ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (1)

พนักงานขับรถยนต (1)

งานการเจาหนาที่

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ (1)

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ชํานาญงาน (1)

เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ปฎิบัติงาน (1)

ลูกจางประจํา

พนักงานขับรถยนต (1)

พนักงานจางตามภารกิจ

พนักงานขับรถยนต (1)

พนักงานวิทยุ (1)

พนักงานจางท่ัวไป

พนักงานดับเพลิง (10)

งานทะเบียนราษฎร

เจาพนกังานทะเบียนชํานาญงาน (1)

พนกังานจางตามภารกจิ

ผูชวยพนกังานทะเบียน (1)

งานสงเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (1)

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเปอยนอย

ผูอํานวยการสถานศึกษา ค.ศ.2 (วาง)

ครู อันดับ ค.ศ.1 (2)

ครู อันดับ ค.ศ 2 (2)

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสายทอง

ครู อันดับ ค.ศ.1 (1)

ครู อันดับ ค.ศ. 2 (1)

ครผููดูแลเด็ก อันดับ ครผููชวย (วาง)

พนักงานจางตามภารกิจ

ผูดูแลเด็ก (3)

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนเหล่ือม

ครู อันดับ ค.ศ.2 (2)

พนักงานจางตามภารกิจ

ผูดูแลเด็ก (1)

งานพัฒนาชุมชน

นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ (1)

เจาพนักงานพัฒนาชุมชนชํานาญงาน (1)

พนักงานจางตามภารกิจ

ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน (1)

หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป

นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน (1)

งานรักษาความสงบเรียบรอย

ลูกจางประจํา

เจาพนักงานเทศกิจ (2)

งานวิเคราะหนโยบายและแผน

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฎิบัติการ (1)



โครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลังของกองคลัง

ประเภท บริหารทองถิ่น อํานวยการทองถ่ิน วิชาการ ทั่วไป ลูกจางประจํา พนักงานจาง

ตามภารกิจ

พนักงานจาง

ทั่วไประดับตําแหนง สูง กลาง ตน สูง กลาง ตน ชช. ชพ. ชก. ปก. อส. ชง. ปง.

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

ผูอํานวยการกองคลัง

นักบริหารงานการคลัง ระดับตน (1)

งานการเงินและบัญชี

เจาพนักงานการเงินและบัญชํานาญงาน (1)

พนักงานจางตามภารกิจ

ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี (1)

ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (1)

งานพัสดุและทรัพยสิน

เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน (1)

ลูกจางประจํา

เจาพนักงานธุรการ (1)

พนักงานจางตามภารกิจ

ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ (1)

งานพัฒนารายได

เจาพนักงานจัดเก็บรายไดชํานาญงาน (1)

พนกังานจางตามภารกิจ

ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได (1)

หัวหนาฝายบริหารงานคลัง

นักบริหารงานการคลัง ระดับตน (1)



โครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากาํลังของกองชาง

ประเภท บริหารทองถิ่น อํานวยการทองถ่ิน วิชาการ ทั่วไป ลูกจางประจํา พนักงานจาง

ตามภารกิจ

พนักงานจาง

ทั่วไประดับตําแหนง สูง กลาง ตน สูง กลาง ตน ชช. ชพ. ชก. ปก. อส. ชง. ปง.

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

ผูอํานวยการกองชาง

นักบริหารงานชาง ระดับตน (1)

งานวิศวกรรม

นายชางโยธา (ปง./ชง.) (วาง)

งานสาธารณูปโภค

ลูกจางประจํา

นายชางไฟฟา (1)

ผูชวยชางทุกประเภท (1)

พนักงานจางตามภารกิจ

ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (1)

ผูชวยนายชางโยธา (1)

พนักงานขับรถยนต (1)

หัวหนาฝายการโยธา

นักบริหารงานชาง ระดับตน (วาง)



โครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลังของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม

ประเภท บริหารทองถิ่น อํานวยการทองถ่ิน วิชาการ ทั่วไป ลูกจางประจํา พนักงานจาง

ตามภารกิจ

พนักงานจาง

ทั่วไประดับตําแหนง สูง กลาง ตน สูง กลาง ตน ชช. ชพ. ชก. ปก. อส. ชง. ปง.

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

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ระดับตน (วาง)

งานรักษาความสะอาด

เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน (1)

ลูกจางประจํา

เจาพนักงานธุรการ (1)

พนักงานขับรถยนต (1)

พนักงานจางตามภารกิจ

ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (1)

พนักงานขับรถยนต (2)

คนงานประจํารถขยะ (1)

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม

เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน (1)


