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ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดับกลาง) (1) 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดับต้น) (1) 

ส านักปลัดเทศบาล (01) 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) (1) 

กองช่าง (05) 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1) 

กองคลัง (04) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1) 

ฝ่ายอ านวยการ 
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) (1) 

1.งานการเจ้าหน้าท่ี 
1.นกัทรพัยากรบุคคล 
   (ปก./ชก.) (1) 

2.งานอ านวยการ 
1.เจา้พนกังานธุรการ  
   (ปง./ชง.) (1) 
2.ยาม    
   (ลกูจา้งประจ า) (1) 
3.ผูช้่วยเจา้พนกังาน 
   ประชาสมัพนัธ ์   
   (ภารกิจ) (1) 
4.พนกังานขบัรถยนต ์ 
   (ภารกิจ) (1) 
5.นกัการภารโรง   
   (ทั่วไป) (1) 
6.คนสวน (ทั่วไป) (5) 
 
 

3.งานยุทธศาสตร์
และงบประมาณ 

1.นกัวิเคราะห ์
   นโยบายและแผน 
   (ปก./ชก.) (1) 
2.ผูช้่วยเจา้พนกังาน 
   ธุรการ (ภารกิจ) (1) 

4.งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
1.นกัป้องกนัและ 
   บรรเทาสาธารณภัย   
   (ปก./ชก.) (1) 
2.เจา้พนกังาน
ป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภัย (ปง./
ชง.) (1) 
3.พนกังานขบัเครื่อง 
   จกัรกลขนาดเบา  
   (ภารกิจ) (1) 
4.คนงานประจ ารถ 
   บรรทกุน า้(ทั่วไป)(1) 5.งานนิติการและ 

การพาณิชย ์
1.นิติกร (ปก./ชก.)  
   (1) 
2.ผูช้่วยเจา้พนกังาน 
   ธุรการ (ภารกิจ) (1) 

6.งานสวัสดิการ
สังคม 

1.นกัพฒันาชมุชน 
   (ปก./ชก.) (2) 
2.ผูช้่วยเจา้พนกังาน 
   พฒันาชมุชน 
   (ภารกิจ) (1) 
 
 
 

7.งานเลขานุการ
เทศบาล 

1.นกัจดัการงานทั่วไป 
   (ปก./ชก.) (1) 

ฝ่ายบริหารงานคลัง 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1) 

1.งานบริหารงาน
คลัง 

1.นกัวิชาการเงินและ 
   บญัช ี(ปก./ชก.) (1) 
2.ผูช้่วยเจา้พนกังาน 
   ธุรการ (ภารกิจ) (1) 
3.คนงานทั่วไป  
   (ทั่วไป) (1) 

2.งานจดัเก็บรายได้ 
1.นกัวิชาการจัดเก็บ 
   รายได ้ 
   (ลกูจา้งประจ า) (1) 
2.ผูช้่วยเจา้พนกังาน 
   จดัเก็บรายได ้ 
   (ภารกิจ) (1) 
3.คนงานทั่วไป  
   (ทั่วไป) (1) 
 

3.งานการเงนิและ
บัญชี 

1.เจา้พนกังาน
การเงิน 
   และบญัชี (ปง./ชง.)  
   (1) 
2.คนงานทั่วไป  
   (ทั่วไป) (1) 

4.งานพัสดุและ
ทรัพยส์ิน 

1.นกัวิชาการพัสด ุ 
   (ปก./ชก.) (1) 
2.เจา้พนกังานพัสด ุ   
   (ปง./ชง.) (1) 
3.ผูช้่วยเจา้พนกังาน 
   พสัด ุ(ภารกิจ) (1) 
4.คนงานทั่วไป  
   (ทั่วไป) (1) 
 

ฝ่ายอ านวยการ 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1) 

1.งานควบคุม
อาคาร 

1.ผูช้่วยเจา้พนกังาน 
   ธุรการ (ภารกิจ) (1) 

2.งานผังเมือง 
1.ผูช้่วยนายช่างเขียน 
   แบบ (ภารกิจ) (1) 
2.คนงานทั่วไป  
   (ทั่วไป) (1) 
 

3.งาน
สาธารณูปโภค 

1.เจา้พนกังานธุรการ 
   (ปง./ชง.) (1) 
2.คนงานทั่วไป  
   (ทั่วไป) (1) 

4.งานก่อสร้างและ
ซ่อมบ ารุง 

1.นายช่างโยธา  
   (ปง./ชง.) (1) 
2.ผูช้่วยนายช่างโยธา  
   (ภารกิจ) (1) 
3.พนกังานขบัรถยนต ์ 
   (ภารกิจ) (1) 
4.ช่างก่อสรา้ง  
   (ภารกิจ) (1) 
 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม (06) 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น) (1) 

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น) (1) 

กองการศกึษา (08) 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (1) 

ฝ่ายบริหารการศึกษา 
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (1) 

1.งานส่งเสริม
สาธารณสุข 

1.นกัวิชาการ 
   สาธารณสขุ  
   (ปก./ชก.) (1) 

2.งานป้องกันและ
ควบคุมโรค 

1.ผูช้่วยเจา้พนกังาน 
   ธุรการ (ภารกิจ) (1) 
 
 

3.งานส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม 

1.คนงานทั่วไป  
   (ทั่วไป) (1) 

4.งานจดัการมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 

1.คนงานทั่วไป  
   (ทั่วไป) (1) 

1.งานบริหาร
การศึกษา 

1.นกัวิชาการศึกษา  
   (ปก./ชก.) (1) 
2.ผูช้่วยนักวิชาการ 
   ศกึษา (ภารกิจ) (1) 

2.งานกิจการ
โรงเรียน 

1.ครู ( คศ.2) (1) 
2.ครู ( คศ.1) (2) 
3.ผูช้่วยผูด้แูลเด็ก 
   (ภารกิจ) (1) 
 
 

1.งานส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

1.ผูช้่วยเจา้พนกังาน 
   ธุรการ (ภารกิจ) (1) 
2.คนงานทั่วไป  
   (ทั่วไป) (1) 

หน่วยตรวจสอบภายใน (12) 
นักวชิาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.) (1) 


