
ปลัดเทศบาล
นักบริหารงานเทศบาล ระดบัสงู

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

รองปลดัเทศบาล
นักบริหารงานเทศบาล ระดบัสงู

ส านักปลัดเทศบาล กองวิชาการและแผนงานส านักการคลัง ส านักการช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชนกองการศึกษา

กรอบโครงสร้างสว่นราชการของเทศบาลนครปากเกรด็

กองสวัสดิการสังคม

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี

รองปลดัเทศบาล
นักบริหารงานเทศบาล ระดบักลาง

รองปลดัเทศบาล
นักบริหารงานเทศบาล ระดบักลาง



โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ส านักปลัดเทศบาล

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับกลาง) (๑/๑)

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑/๐)

๑. นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ/ช านาญการ (๑/๐)
๒. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ/ช านาญการ (๑/๐)
๓. เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน (๔/๒)
๔. นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ (๑/๐)
- ลูกจ้างประจ า
๑. ภารโรง (๑/๑)

งานธุรการ

งานเลขานุการผู้บริหาร
และสภาเทศบาล

๑. นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ (๒/๑)

๒. นิติกร ปฏิบัติการ/ช านาญการ  (๑/๑) 

๓. เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน (๔/๑)

งานพัฒนาบุคลากร

ฝ่ายอ านวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑/๑)

๑. นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ช านาญการ (๗/๓) 

งานการเจ้าหน้าที่

๑. นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ช านาญการ (๒/๑)
๒. เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน (๑/๐)

งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

๑. นักพัฒนาการท่องเที่ยว ปฏิบัติการ/ช านาญการ (๒/๑)

๒. เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน (๑/๐)

ระดับ อ านวยการสูง อ านวยการ
กลาง

อ านวยการต้น ปฏิบัติการ/ช านาญการ/
ช านาญการพิเศษ

ปฏิบัติงาน/
ช านาญงาน

ลูกจ้างประจ า รวม

กรอบ - ๑ ๓ ๒๔ ๑๘ ๙ ๕๕

จ านวนคน - ๑ ๒ ๑๔ ๓ ๙ ๒๙

ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑/๑)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานรักษาความสงบ

งานดูแลตลาด

๑. นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ ช านาญการ (๔/๔)
๒. เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน (๖/๐)
๓. เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน (๑/๐)
- ลูกจ้างประจ า
๑. พนักงานขับรถยนต์ (๖/๖)
๒. พนักงานวิทยุ (๑/๑)

๑. นิติกร ปฏิบัติการ/ช านาญการพิเศษ (๑/๑)
๒. นักจัดการงานเทศกิจ ปฏิบัติการ/ช านาญการ (๑/๑)
๓. เจ้าพนักงานเทศกิจ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน (๑/๐)
- ลูกจ้างประจ า
๑. พนักงานขับรถยนต์ (๑/๑)

๑. นักจัดการงานเทศกิจ  ปฏิบัติการ/ช านาญการ (๑/๑)



โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ส านักการคลัง

ผู้อ านวยการส านักการคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับสูง) (๑/๐)

ส่วนบริหารการคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง ) (๑/๑)

๑. นักวิชาการพัสดุ 
ปฏิบัติการ/ช านาญการ (๓/๓)

๒. เจ้าพนักงานพัสดุ 
ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน (๒/๐)

ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
(นักบริหารงานการคลัง 

ระดับต้น) (๑/๐)

งานพัสดุและทรัพย์สิน

๑. นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ช านาญการ  (๒/๑)

๒. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน (๔/๑)

ฝ่ายการเงินและบัญชี
(นักบริหารงานการคลัง 

ระดับต้น) (๑/๐)

งานการเงินและบัญชี
งานสถิติและระเบียบการคลัง

๑. นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ/ช านาญการ (๒/๑)

ฝ่ายสถิติการคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (๑/๐)

๑. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
ช านาญการ/ปฏิบัติการ (๑/๐)

๒.นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ/ช านาญการ(๑/๑)
๓. นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน (๒/๐)

งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

งานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

๑. นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ/ช านาญการ (๒/๒)

๒. เจ้าพนักงานการคลัง ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน (๑/๐)

ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
(นักบริหารงานการคลังระดับต้น) (๑/๑)

งานผลประโยชน์
และกิจการพาณิชย์

๑. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 

ปฏิบัติการ/ช านาญการ  (๒/๑)

๒. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน (๕/๓)

ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (๑/๐)

ส่วนพัฒนารายได้
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง) (๑/๑)

๑. นักวิชาการจัดเก็บรายได้  
ปฏิบัติการ/ช านาญการ (๒/๑)

งานเร่งรัดรายได้

๑. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ/ช านาญการ (๑/๑)

๒. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน (๓/๒)

งานพัฒนารายได้

ฝ่ายพัฒนารายได้และเร่งรัดรายได้
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (๑/๑)

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑/๑)

งานธุรการ

๑.เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน (๓/๓)
๒.นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ (๑/๐)

ระดับ อ านายการสูง อ านวยการ
กลาง

อ านวยการ
ต้น

ปฏิบัติการ/ช านาญการ/
ช านาญการพิเศษ

ปฏิบัติงาน/
ช านาญงาน

ลูกจ้างประจ า รวม

กรอบ ๑ ๒ ๗ ๑๗ ๒๐ ๕ ๕๒

จ านวนคน ๐ ๒ ๓ ๑๑ ๙ ๕ ๓๐

- ลูกจ้างประจ า
๑. พนักงานขับรถยนต์ (๒/๒)
๒. นักการ (๒/๒)
๓. เจ้าหน้าท่ีทะเบียนทรัพย์สิน (๑/๑)



โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ส านักการช่าง

ผู้อ านวยการส านักการช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับสูง) (๑/๑)

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑/๑)

๑. นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ (๒/๑)

๒. เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน (๕/๔)

งานธุรการ

ส่วนการโยธา
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) (๑/๐)

งานบูรณะสาธารณูปโภค

๑. นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน (๒/๐)
๒. นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน/อาวุโส (๑/๑)

๑. นักวิชาการสวนสาธารณะ ปฏิบัติการ/ช านาญการ (๓/๒)
๒. เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ ช านาญงาน (๑/๐)

งานสวนสาธารณะ

งานจัดสถานที่และการไฟฟ้า

๑. นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน (๒)/๑)
๒. นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน (๒/๑)
๓. นายช่างศิลป์ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน (๑/๐)
๔. .นักจัดการงานช่าง ปฏิบัติการ/ช านาญการ(๑/๐)

งานศูนย์เครื่องจักรกล

๑. นายช่างเครื่องกล ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน อาวุโส (๒/๑)

งานวิศวกรรมจราจร

๑. วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ/ช านาญการ (๑/๐)
๒. นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน (๑/๐)

๑. นายช่างโยธา 
ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน (๔/๑)

ฝ่ายวิศวกรรม
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (๑/๑)

งานประมาณราคา

ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) (๑/๑)

๑.วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ/ช านาญการ(๑/๑)
๒. นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน (๖/๒)
๓.นักจัดการงานช่าง ปฏิบัติการ/ช านาญการ(๑/๐)
๔.สถาปนิก ปฏิบัติการ/ช านาญการ (๑/๐)

ฝ่ายควบคุมอาคาร
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (๑/๑)

งานขออนุญาตก่อสร้าง
และควบคุมอาคาร

งานควบคุมผังเมือง
และข้อมูลสารสนเทศ

๑. นักผังเมือง ปฏิบัติการ/ช านาญการ (๑/๑)
๒. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ/ช านาญการ (๑/๑)

๓. นายช่างผังเมือง ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน (๑/๑)
๔. นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน (๑/๑)

งานส ารวจและระวังแนวเขต

๑. นายช่างโยธา ช านาญงาน (๓/๒)
- ลูกจ้างประจ า

๑. พนักงานขับรถยนต์ (๕/๕)
๒. ผู้ช่วยช่างปูน (๒/๒)
๓. ผู้ช่วยช่างไม้ (๑/๑)
๔. คนสวน (๑/๑)
๕. พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง (๑/๑)
๖. พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา (๒/๒)

๑. สถาปนิก ปฏิบัติการ/ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ (๑/๑)
๒. นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน (๒/๒)
๓. นักจัดการงานช่าง ปฏิบัติการ/ช านาญการ(๑/๐)
๔. นายช่างเขียนแบบ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน (๑/๐)

๑.นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ช านาญงาน (๑/๐)
๒.วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ/ช านาญการ (๑/๐)

ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (๑/๑)

งานวิศวกรรม

งานสถาปัตยกรรมและจัดท าแบบ

ส่วนควบคุมการก่อสรา้ง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) (๑/๐)

๑. วิศวกรเครื่องกล ปฏิบัติการ/ช านาญการ (๑/๑)

๒. นายช่างเครื่องกล ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน/อาวุโส (๑/๐)

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
(นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล 

ระดับต้น (๑/๐)

งานดูแลรักษาท่อระบายน  า

๑. นายช่างเครื่องกล  
ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน/อาวุโส (๑/๑)

ฝ่ายจัดการคุณภาพน  า
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (๑/๑)

๑. วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ/ช านาญการ (๑/๐)

๒. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 
ปฏิบัติการ/ช านาญการ (๑/๐)

ส่วนช่างสุขาภิบาล
(นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล ระดับกลาง) (๑/๐)

งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายสาธารณูปโภค
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (๑/๑)

งานเครื่องจักรกล
และซ่อมบ ารุง

ระดับ อ านวยการสูง อ านวยการ
กลาง

อ านวยการต้น ปฏิบัติการ/
ช านาญการ/

ช านาญการพิเศษ

ปฏิบัติงาน/ช านาญ
งาน/อาวุโส

ลูกจ้างประจ า รวม

กรอบ ๑ ๔ ๗ ๑๘ ๓๘ ๑๒ ๘๐

จ านวนคน ๑ ๑ ๖ ๘ ๑๗ ๑๒ ๔๕



โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) (๑/๐)

๑. พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ/ช านาญการ/
ช านาญการพิเศษ (๑/๑)

๒. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการ/ช านาญการ (๑/๑)

งานวางแผนสาธารณสุข

๑. นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ/ช านาญการ (๑/๐)

๒. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ/ช านาญการ (๑/๐)

๓. นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ (๑/๑)

งานคุ้มครองผู้บริโภค

๑. นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ/ช านาญการ (๑/๐)

งานรักษาความสะอาด

งานพัฒนาคุณภาพบริการและฝึกอบรม

๑. นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ/ช านาญการ(๑/๑)

งานส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

๑.เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน (๑/๐)
๒.นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการ/ช านาญการ (๑/๐)

งานพัฒนาระบบจัดเก็บขยะมูลฝอย

๑. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ/ช านาญการ ( ๑/๐)

งานฐานข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑. เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน (๑/๑)

งานลดคัดแยกขยะและบริการสิ่งปฏิกูล

๑. นักวิชาการสุขาภิบาล 
ปฏิบัติการ/ช านาญการ (๑/๐)

งานสุขาภิบาลสถานประกอบการ

๑. นักวิชาการสุขาภิบาล
ปฏิบัติการ/ช านาญการ (๑/๐)

งานสุขาภิบาลชุมชนเมือง
และควบคุมเหตุร าคาญ

ผู้อ านวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง) (๑/๐)

งานธุรการ

1.นกัจดัการงานทัว่ไป 
ปฏบิตักิาร/ช านาญการ (๑/1)

๒.เจ้าพนักงานธุรการ 
ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน (๕/๒)

ฝ่ายบริการสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) (๑/๑)

๑. นายสัตวแพทย์ ปฏิบัติการ/ช านาญการ (๒/๑)

งานสัตวแพทย์

๑. ทันตแพทย์ ปฏบิตักิาร/ช านาญการ
ช านาญการพเิศษ (๑/๑)

๒. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 
ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน (๒/๑)

งานทันตสาธารณสุข

๑. พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ/ช านาญการ (๑/๑)

งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

๑. พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ/ช านาญการ (๑/๑)

งานส่งเสริมสุขภาพจิตและผู้สูงอายุ

๑. พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ/
ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ (๒/๒)
๒. นักวิชาการสาธารณสุข 

ปฏิบัติการ/ช านาญการ (๑/๐)

งานศูนย์บริการสาธารณสุข ๑

๑.พยาบาลวชิาชพี ปฏบิตักิาร/ช านาญการ
ช านาญการพเิศษ (๒/๑)
๒.นกัวชิาการสาธารณสุข 
ปฏบิตักิาร /ช านาญการ(๑/๐)
๓. นายแพทย ์ปฏบิตักิาร/ช านาญการ (๑/๐)

งานศูนย์บริการสาธารณสุข ๒

๑. พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ/ช านาญการ (๑/๑)

งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ

๑.พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ/ช านาญการ (๑/๐)

๒.นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ/ช านาญการ (๑/๑)

งานส่งเสริมสุขภาพ

๑.พยาบาลวชิาชพี ปฏิบัติการ/ช านาญการ 
ช านาญการพเิศษ (๒/1)
๒.เจา้พนกังานสาธารณสุข ปฏบิตังิาน/ช านาญงาน(๑/๐)

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑/๑)

๑. นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ/ช านาญการ (๑/๑)

ระดับ อ านายการสูง อ านวยการ
กลาง

อ านวยการ
ต้น

ปฏิบัติการ/ช านาญการ/
ช านาญการพิเศษ

ปฏิบัติงาน/
ช านาญงาน

ลูกจ้างประจ า รวม

กรอบ - ๑ ๓ ๓๒ ๘ ๒๔ ๖๘

จ านวนคน - - ๒ ๑๗ ๓ ๒๔ ๔๖

- ลูกจ้างประจ า
๑. พนักงานขับรถยนต์ (๑๘/๑๘)
๒. คนงานประจ ารถขยะ (๕/๕)
๓. พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดกลาง (๑/๑)



โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กองวิชาการและแผนงาน

ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับกลาง) (๑/๑)

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑/๐)

งานวิจัยและประเมินผล

๑. นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ/ช านาญการ (๑/๐)

๒. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ปฏิบัติการ/ช านาญการ (๑/๑)

๓. เจ้าพนักงานการคลัง ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน (๑/๐)

๑. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ/ช านาญการ (๓/๒)

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

๑. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ปฏิบัติ/ช านาญการ (๒/๒)

งานจัดท างบประมาณ

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑/๑)

๑. นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ/ช านาญการ (๒/๒)

๒. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน (๒/๐)

งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถ่ิน

๑. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ/ช านาญการ (๑/๑)

๒. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ/ช านาญการ (๒ /๑)

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

๑. นิติกร ปฏิบัติการ/ช านาญการ (๒/๑)

งานตราเทศบัญญัติที่ไม่ใช่
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ฝ่ายนิติการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑/๑)

๑. นิติกร ปฏิบัติการ/ช านาญการ
ช านาญการพิเศษ (๓/๒)

งานรับเรื่องราวร้องทุกข์

๑. นิติกร ปฏิบัติการ/ช านาญการ
ช านาญการพิเศษ (๒/๑)

งานนิติกรรมสัญญา
๑. นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ (๑/๐)

๒. เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน (๑/๐)

งานธุรการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑/๑) 

ระดับ อ านวยการ
สูง

อ านวยการ
กลาง

อ านวยการ
ต้น

ปฏิบัติการ/ช านาญการ/
ช านาญการพิเศษ

ปฏิบัติงาน/
ช านาญงาน

ลูกจ้างประจ า รวม

กรอบ - ๑ ๔ ๒๐ ๔ ๑ ๓๐

จ านวนคน - ๑ ๓ ๑๓ - ๑ ๑๘

- ลูกจ้างประจ า
๑. พนักงานขับรถยนต์ (๑/๑)



โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กองการศึกษา

ผู้อ านวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง) (๑/๑)

ฝ่ายบริหารการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (๑/๐)

๑. นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ช านาญการ  (๓/๐)

งานการเจ้าหน้าที่

๑. นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ /ช านาญการ (๑/๐)

งานวางแผนบุคคลและ
ทะเบียนประวัติ

๑. นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ช านาญการ (๑/๑)

งานโรงเรียน

๑. นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ช านาญการ (๑/๑)

งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร

งานกิจการนักเรียน

๑. นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ช านาญการ (๑/๐)

งานการศึกษาปฐมวัย

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑/๑)

๑. เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน (๒/๑)

งานธุรการ

๑. นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติกา ร/ช านาญการ (๑/๑)
๒. นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ช านาญการ (๑/๐)
๓. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน (๑/๐)
๔.นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ/ช านาญการ (๑/๐)

งานงบประมาณ

๑. นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ช านาญการ (๑/๐)

งานแผนงานและโครงการ

๑. นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ช านาญการ (๑/๐)

งานระบบสารสนเทศ

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (๑/๑)

๑. นักสันทนาการ ปฏิบัติการ/ช านาญการ (๑/๐)

งานส่งเสริมศาสนาประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม

๑. บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ/ช านาญการ (๑/๑)

งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์
และเครือข่ายทางการศึกษา

๑. นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ช านาญการ (๑/๐)

งานการศึกษานอกระบบโรงเรียน
และตามอัธยาศัย

๑. นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ช านาญการ (๑/๐)

งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน

๑. นักสันทนาการ ปฏิบัติการ/ช านาญการ (๑/๐)

งานกีฬาและนันทนาการ

หน่วยศึกษานิเทศก์

๑. ศึกษานิเทศก์ คศ.๑ (๒/๐)

๑. นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ช านาญการ (๑/๐)

งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางการศึกษา

โรงเรียน

ร.ร.วัดบ่อ(นันทวิทยา) 
นครปากเกร็ด ๑

ร.ร.วัดกู(้นันทาภิวัฒน์วิทยา)
นครปากเกร็ด ๓

ร.ร.ผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116
นครปากเกรด็ ๒

๑. ผอ.สถ. คศ.๓ (๑/๑)
๒. ครู คศ.๒ (๒/๒)
๓. ครู คศ.๑ (๗/๗)
๔.       ครูผู้ช่วย คผช.(๓/๐)

๑. ผอ.สถ. คศ.๔ (๑/๑)
๒. รอง ผอ.คศ.๓ (๒/๒)
๓. รอง ผอ. คศ.๒ (๑/๐)
๔. ครู คศ.๓ (๑๐/๑๐)
๕. ครู คศ.๒ (๗/๗)
๖. ครู คศ.๑ (๑๕/๑๕)
๘.       ครูผู้ช่วย คผช. (๑๖/๐)

๑. ผอ.สถ. คศ.๔ (๑/๑)
๒. รอง ผอ.คศ. ๒ (๑/๑)
๓. ครู คศ.๓ (๗/๗)
๑. ครู คศ.๒ (๒/๒)
๒. ครู คศ.๑ (๑๓/๑๓)
๕.       ครูผู้ช่วย คผช. ๔/๐)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๑. ครู คศ ๑ (๑๔/๑๔)
๒.     ครูผู้ดูแลเด็ก คผช.(๓/๐)

ระดับ อ านวยการ
สูง

อ านวยการ
กลาง

อ านวยการ
ต้น

ปฏิบัติการ/ช านาญการ/
ช านาญการพิเศษ

ปฏิบัติงาน/
ช านาญงาน

ลูกจ้างประจ า ศึกษานิเทศน์ รวม

กรอบ - ๑ ๓ ๑๘ ๓ ๑ ๒ ๒๘

จ านวนคน - ๑ ๒ ๔ ๑ ๑ ๐ ๘

- ลูกจ้างประจ า

๑. พนักงานขับรถยนต์ (๑/๑)



โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม

ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสงัคม ระดับกลาง) (๑/๑)

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)(๑/๑)

๑. นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติการ/ช านาญการ (๑/๑)

งานสังคมสงเคราะห์

๑. นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติการ/ช านาญการ (๒/๒)

งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม

งานธุรการ

๑. เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน(๒/๒)

๒. นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ (๑/๐)

ฝ่ายพัฒนาอาชีพ
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)(๑/๐)

๑. นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ/ช านาญการ (๑/๐)

งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

๑. นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ/ช านาญการ (๑/๑)

งานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

ฝ่ายพัฒนาชุมชน
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) (๑/๑)

๑. นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ/ช านาญการ (๒/๑)

งานส่งเสริมพัฒนาชุมชน

๑. นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ/ช านาญการ (๑/๑)

๒. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน (๑/๐)

งานวิชาการและขอ้มลูชุมชน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)(๑/๑)

ระดับ อ านวยการ
สูง

อ านวยการ
กลาง

อ านวยการ
ต้น

ปฏิบัติการ/ช านาญการ/
ช านาญการพิเศษ

ปฏิบัติงาน/
ช านาญงาน

ลูกจ้างประจ า รวม

กรอบ - ๑ ๔ ๘ ๓ - ๑๖

จ านวนคน - ๑ ๓ ๖ ๒ - ๑๒



๑. นกัจดัการงานทะเบยีนและบตัร ปฏบิตักิาร/ช านาญการ (๔/3)
๒. เจา้พนกังานทะเบยีน ปฏบิตังิาน/ช านาญงาน (9/๔)๑. นกัจดัการงานทัว่ไป ปฏบิตักิาร/ช านาญการ (๒/๒)

๒. เจา้พนกังานธุรการ ปฏบิตังิาน/ช านาญงาน (๑/๑)

งานธรุการ

ฝ่ายบตัรประจ าตวัประชาชน
(นกับรหิารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

(1/๐)

๑. นกัจดัการงานทะเบยีนและบตัร ปฏบิตักิาร/ช านาญการ (๑/
๑)

ผูอ้ านวยการกองทะเบียนราษฎรและบตัรประจ าตวั
ประชาชน

(นักบริหารงานทัว่ไป ระดบักลาง) (1/๑)

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กองทะเบียนราษฎรและบตัรประจ าตวัประชาชน 

ฝ่ายทะเบยีนราษฎร
(นกับรหิารงานทัว่ไป ระดบัตน้) (๑/๐) 

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
(นกับรหิารงานทัว่ไป ระดบัตน้) (๑/

๑)

งานทะเบยีนราษฎร

๑. นกัจดัการงานทะเบยีนและบตัร ปฏบิตักิาร/ช านาญการ (๑/๑)
๒. เจา้พนกังานทะเบยีน ปฏบิตังิาน/ช านาญงาน (๑/๑)

งานสอบสวนด้านทะเบยีนราษฎร

งานบตัรประจ าตวั
ประชาชน

๑. นกัจดัการงานทะเบยีนและบตัร ปฏบิตักิาร/ช านาญการ (๕/๕)
๒. เจา้พนกังานทะเบยีน ปฏบิตังิาน/ช านาญงาน (๕/๔)

งานสอบสวนด้านบตัรประจ าตวั
ประชาชน

ระดับ อ านวยการ
สูง

อ านวยการ
กลาง

อ านวยการ
ต้น

ปฏิบัติการ/ช านาญการ/
ช านาญการพิเศษ

ปฏิบัติงาน/
ช านาญงาน

ลูกจ้างประจ า รวม

กรอบ - ๑ ๓ ๑๓ ๑๖ - ๓๓

จ านวนคน - ๑ ๑ ๑๒ ๑๐ - ๒๔



หน่วยงานตรวจสอบภายใน

๑. นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ/ช านาญการ (๑/๐)

๒. นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ช านาญการ (๑/๑)

๓. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน (๑/๐)

ระดับ อ านวยการ
สูง

อ านวยการ
กลาง

อ านวยการ
ต้น

ปฏิบัติการ/ช านาญการ/
ช านาญการพิเศษ

ปฏิบัติงาน/
ช านาญงาน

ลูกจ้างประจ า รวม

กรอบ - - - ๒ ๑ - ๓

จ านวนคน - - - ๑ - - ๑



(พนักงานจ้าง)

๑๐.แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลงั ๓ ปี



โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ส านักปลัดเทศบาล

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับกลาง) (๑/๑)

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑/๐)

งานธุรการ
พนักงานจ้างผูเ้ช่ียวชาญพิเศษ
– ผูเ้ชีย่วชาญพเิศษดา้นการวางแผน (๑/1)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
– ผูช้ว่ยเจา้พนกังานธุรการ (4/2)
– พนกังานขบัรถยนต์ (5/5)
– ผูช้ว่ยนกัวเิคราะหน์โยบายและแผน (4/๔)
– ผูช้ว่ยนายชา่งเครือ่งกล (1/1)
– ผูช้ว่ยชา่งไฟฟ้า (1/๑)
พนักงานจ้างทัว่ไป
– พนกังานขบัรถยนต์ (2/๑)
– นกัการ (2/๒)
– พนกังานดูแลอาคาร (1/1)
– ภารโรง (1/๑)
– พนกังานธุรการ (๑/1)

งานเลขานุการผูบ้ริหารและสภาเทศบาล
พนักงานจ้างตามภารกิจ
– ผูช้ว่ยเจา้พนกังานธุรการ (1/1)
– ผูช้ว่ยนกัวชิาการคอมพวิเตอร ์(1/๑)

ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑/๑)

งานการเจ้าหน้าท่ี
พนักงานจ้างตามภารกิจ
– ผูช้ว่ยนกัทรพัยากรบุคคล (6/6)
พนักงานจ้างทัว่ไป
– พนกังานธุรการ (1/0)
งานพัฒนาบุคลากร
พนักงานจ้างตามภารกิจ
– ผูช้ว่ยนกัทรพัยากรบุคคล (1/๑)
งานส่งเสริมการท่องเท่ียว
พนักงานจ้างตามภารกิจ
– ผูช้ว่ยนกัพฒันาการท่องเที่ยว 

(3/๓)
– ผูช้ว่ยเจา้พนกังานส่งเสรมิการ

ท่องเทีย่ว (1/0)

งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
พนักงานจ้างตามภารกิจ
– พนกังานดบัเพลงิ (31/31)
– พนกังานวทิยุ (1/0)
– พนกังานขบัรถยนต ์(17/12)
– ผูช้ว่ยเจา้พนกังานธุรการ (3/3)
– ผูช้ว่ยเจา้พนกังานป้องกนั (3/2)
พนักงานจ้างทัว่ไป
– พนกังานดบัเพลงิ (๕๒/35)
– พนกังานขบัรถยนต ์(๒๐/8)
– พนกังานวทิยุ (2/2)
งานรกัษาความสงบ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
– ผูช้ว่ยเจา้หน้าทีเ่ทศกจิ (๑๑/11) 
– พนกังานขบัรถยนต ์(๑/1)
พนักงานจ้างทัว่ไป
– พนกังานเทศกจิ (10/0)
งานดแูลตลาดระดับ พนักงานจ้าง

ผู้เช่ียวชาญพิเศษ
พนักงานจ้างตาม

ภารกิจ
พนักงานจ้างท่ัวไป รวม

กรอบ 1 95 ๙๒ ๑๘๘

คนครอง 1 73 51 125

ว่าง - 22 ๔๑ ๖๓

ฝ่ายอ านวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑/๑)



โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ ส านักการคลัง

ผู้อ านวยการส านักการคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับสูง) (๑/๐)

ส่วนบริหารการคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง) (๑/๑)

ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สนิ
(นักบริหารงานการคลงั ระดับต้น) (๑/๐)

ฝ่ายการเงินและบญัชี
(นักบริหารงานการคลงั ระดับต้น) (๑/๐)

ฝ่ายสถิติการคลัง
(นักบริหารงานการคลงั ระดับต้น) (๑/๐)

ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบยีนทรัพย์สนิ
(นักบริหารงานการคลงั ระดับต้น) (๑/๑)

ฝ่ายผลโยชน์และกิจการพาณิชย์
(นักบริหารงานการคลงั ระดับต้น) (๑/๐)

ส่วนพัฒนารายได้
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง) (๑/๑)

ฝ่ายพัฒนารายได้และเร่งรัดรายได้
(นักบริหารงานการคลงั ระดับต้น) (๑/๑)

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑/๑)

งานพัสดุและทรัพย์สิน

พนักงานจ้างตามภารกิจ

– ผูช้่วยเจา้พนกังานพสัดุ (4/3)

– ผูช้่วยนกัวชิาการพสัดุ (3/2)

งานการเงินและบัญชี

พนักงานจ้างตามภารกิจ

– ผูช้่วยนกัวชิาการเงนิและบญัช ี(2/2)

– ผูช้่วยเจา้พนกังานการเงนิและบญัชี (5/3)

งานสถิติและระเบียบการคลัง

พนักงานจ้างตามภารกิจ

- ผูช้่วยเจา้พนกังานการคลงั (1/๐)

– ผูช้่วยนกัวชิาการคลงั (1/1)

งานธรุการ

พนักงานจ้างตามภารกิจ

– พนกังานขบัรถยนต ์(6/๔)

– ผูช้่วยนกัวเิคราะหน์โยบายและแผน (๑/1)

– ผูช้่วยนกัจดัการงานทัว่ไป (1/1)

– ผูช้่วยเจา้พนกังานธุรการ (5/3)

งานพฒันารายได้

พนักงานจ้างตามภารกิจ

– ผูช้่วยเจา้พนกังานจดัเกบ็รายได้ (2/๒)

งานเร่งรดัรายได้

พนักงานจ้างตามภารกิจ

– ผูช้่วยนกัวชิาการจดัเกบ็รายได้ (1/๑)

งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

พนักงานจ้างตามภารกิจ

- ผูช้่วยนกัวชิาการจดัเกบ็รายได ้
(4/3)

– ผูช้่วยเจา้พนกังานจดัเกบ็รายได ้
(33/17)

– ผูช้่วยเจา้พนกังานการคลงั (1/๑)

– ผูช้่วยเจา้พนกังานธุรการ     (2/1)

– ผูช้่วยนกัจดัการงานทัว่ไป (1/1) 

พนักงานจ้างทัว่ไป

– คนงานทัว่ไป(เกบ็เงนิ) (36/3๔)

งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรพัยสิ์น

พนักงานจ้างตามภารกิจ

– ผูช้่วยเจา้พนกังานการคลงั (29/12)

– ผูช้่วยนายช่างโยธา (6/๓) 

– ผูช้่วยเจา้พนกังานธุรการ  (1/0)

พนักงานจ้างทัว่ไป

- เจา้หน้าทีท่ะเบยีนทรพัยส์นิ (3/3)

– ลกูมอืช่างแผนทีภ่าษ ี(1/0)

งานบริการข้อมลูแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรพัยสิ์น

พนักงานจ้างตามภารกิจ

– ผูช้่วยนกัวชิาการคลงั (2/0)

ระดับ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างท่ัวไป รวม

กรอบ 111 40 ๑๕๑

คนครอง 60 3๘ ๙๘

ว่าง 51 2 ๕๓



โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ ส านักการช่าง

ผู้อ านวยการส านักการช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับสูง) (๑/๑)

ส่วนการโยธา
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) (๑/๐)

ฝ่ายวิศวกรรม
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (๑/๑)

ส่วนควบคุมอาคารและผงัเมือง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) (๑/๑)

ฝ่ายควบคุมอาคาร
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (๑/๑)

ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (๑/๑)

ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) (๑/๐)

ส่วนช่างสุขาภิบาล
(นักบริหารงานช่างสขุาภิบาล ระดับกลาง) (๑/๐)

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑/๑)

งานวิศวกรรม
พนักงานจ้างตามภารกิจ
– ผูช้่วยวศิวกรโยธา (๔/3)
งานสถาปัตยกรรมและจดัท าแบบ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
– ผูช้่วยนายช่างเขยีนแบบ (๔/๔)
– ผูช้่วยสถาปนิก (3/0)
พนักงานจ้างทัว่ไป
– คนงานทัว่ไป (1/๐)

งานธุรการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
– ผูช้่วยเจา้พนกังานธุรการ (๑๓/๑๐)
– ผูช้่วยเจา้พนกังานการเงนิและบญัช ี(1/0)
– ผูช้่วยนกัวเิคราะหน์โยบายและแผน (2/๒)
– ผูช้่วยนกัจดัการงานทัว่ไป (๕/๕)
พนักงานจ้างทัว่ไป
– คนงานทัว่ไป (1/๐)

งานประมาณราคา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
– ผูช้่วยช่างส ารวจ (2/๐)
– ผูช้่วยนายช่างโยธา (๖/๕)

งานขออนุญาตก่อสร้างและควบคมุ
อาคาร
งานควบคมุผงัเมืองและข้อมลู
สารสนเทศ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
– ผูช้่วยช่างโยธา (1/0)
– ผูช้่วยช่างผงัเมอืง (2/0)
– ผูช้่วยนกัวชิาการคอมพวิเตอร์ (๒/๑)
งานส ารวจและระวงัแนวเขต
พนักงานจ้างตามภารกิจ
–ผูช้่วยช่างโยธา (1/0)

งานบูรณะสาธารณูปโภค
พนักงานจ้างตามภารกิจ         
– ช่างไม ้(5/1)
– ช่างปนู (8/๒)
พนักงานจ้างทัว่ไป
– คนงานทัว่ไป (26/๒5)
– ช่างไม ้(8/๑)
– ผูช้่วยช่างปนู (5/๒)
งานจัดสถานท่ีและการไฟฟ้า
พนักงานจ้างตามภารกิจ
– พนง.ขบัเครื่องจกัรกลขนาดเบา (3/3)
– พนง.ขบัเครื่องจกัรกลขนาดกลาง (๒/1)
– ผูช้่วยนายช่างไฟฟ้า (5/๕)
– ผูช้่วยนายช่างศลิป์ (2/2)
– ช่างไม ้(2/๑)
พนักงานจ้างทัว่ไป
– พนกังานขบัรถยนต ์(1/1)
– คนงานทัว่ไป (13/๑๒)
– คนงานทัว่ไป (งานไฟฟ้า) (14/4)
งานศนูยเ์ครื่องจกัรกล
พนักงานจ้างตามภารกิจ
– พนกังานขบัรถยนต ์(11/๑๐)
– พนกังานขบัเครื่องจกัรกลขนาดเบา 
(5/3)
– พนกังานขบัเครื่องจกัรกลขนาดกลาง
(๙/๕)
พนักงานจ้างทัว่ไป
– พนกังานขบัรถยนต ์(๔/๓)
– พนกังานขบัเครื่องจกัรกลขนาดเบา (๒/
๑)

ฝ่ายสาธารณูปโภค
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (๑/๑)

งานวิศวกรรมจราจร
พนักงานจ้างทัว่ไป 
– คนงานทัว่ไป (๕/๓)
งานสวนสาธารณะ
พนักงานจ้างผู้เช่ียวชาญพิเศษ
– ผูเ้ชีย่วชาญพเิศษดา้นการสง่เสรมิ
การลงทุนและอาชพี (๑/๐)

พนักงานจ้างตามภารกิจ
– พนกังานขบัเครื่องจกัรกลขนาดเบา      
(2/2)
– ผูช้่วยนกัวชิาการสวนสาธารณะ
(1/1)
– ผูช้่วยเจา้พนกังานสวนสาธารณะ 
(2/1)
– ช่างไม ้(3/1)
– คนสวน (10/๘)
พนักงานจ้างทัว่ไป
– พนกังานขบัรถยนต ์(2/2)
– คนงานทัว่ไป (7/7)
– คนสวน (27/๔)

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
(นักบริหารงานช่างสขุาภิบาล ๗ระดับต้น(๑/๐)

งานดูแลรักษาท่อระบายน  า
พนักงานจ้างทัว่ไป
– คนงานทัว่ไป (37/๓๒)
งานเครื่องจักรกลและซ่อมบ ารุง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
– พนง.ขบัเครื่องจกัรกลขนาดเบา(2/๑)
– พนง.ขบัเครื่องจกัรกลขนาดกลาง
(๓/3)
– พนง.ขบัเครื่องจกัรกลขนาดหนกั(๓/
๐)
– ผช.ช่างเครื่องกล (4/๔)
– ผช.ช่างไฟฟ้า (4/4)
พนักงานจ้างทัว่ไป
– พนกังานขบัรถยนต ์(3/3)
– พนง.ขบัเครื่องจกัรกลขนาดเบา 
(2/๑)

ฝ่ายจัดการคุณภาพน  า
(นักบริหารงานช่างสขุาภิบาล ระดับต้น) (๑/๑)

งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
พนักงานจ้างตามภารกิจ
– ผูช้่วยนกัวชิาการสิง่แวดลอ้ม
(๒/1)

– ผูช้่วยนกัวเิคราะหน์โยบาย
และแผน (๒/๒)

พนักงานจ้างทัว่ไป
–พนกังานขบัรถยนต ์(๑/๐)

ระดับ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างท่ัวไป พนักงานจ้าง
ผู้เช่ียวชาญพิเศษ

รวม

กรอบ 13๖ 15๙ ๑ ๒๙๖

คนครอง ๙๑ ๑๐๑ ๐ ๑๙๒

ว่าง ๔๕ ๕๘ ๑ ๑๐๔



โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น (๑/๐)

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง) (๑/๐)

ฝ่ายบริการสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) (๑/๑)

งานวางแผนสาธารณสุข งานลดคัดแยกขยะและบริการสิ่งปฏิกูล
พนักงานจ้างตามภารกิจ                                            พนักงานจ้างทั่วไป
- ผู้ช่วยนักวิเคราะหน์โยบายและแผน (๒/๒)                    - คนงานกวาดถนน (๑/๑)
พนักงานจ้างทั่วไป                                                  - คนงานทั่วไป (๑/๑)
พนักงานขับรถยนต์ (๑/๑)                                            งานส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
งานพัฒนาคุณภาพบริการและฝึกอบรม พนักงานตามภารกิจ
พนักงานจ้างตามภารกิจ                                           - ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (๑/๑)
- ผู้ช่วยนักวิเคราะหน์โยบายและแผน (๑/๑)                     พนักงานจ้างทั่วไป
งานฐานข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม - คนงานทั่วไป (๑/๑)
พนักงานจ้างตามภารกิจ                                           งานพัฒนาระบบจัดเก็บขยะมูลฝอย
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (๒/๐) พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยนักวิเคราะหน์โยบายและแผน (๑/๑)                    - พนักงานขับรถยนต์ (๓๙/๓๑)
งานรักษาความสะอาด - ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป (๒/๒)
พนักงานจ้างตามภารกิจ                                           พนักงานจ้างทั่วไป
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (๖/๒)                   - พนักงานขับรถยนต์  (๒/๑)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข (๓/๐)                           - พนักงานขับรถบรรทุกขยะ (๔๙/๒๑)                 
- ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (๑/๑)                            - คนงานประจ ารถขยะ (๒๑๑/๑๓๒)
พนักงานจ้างทั่วไป                                                  - คนงานกวาดถนน (๑/๑)
- พนักงานขับรถยนต์ (๒/๑)                                       - คนงานทั่วไป (๔/๓)
- คนงานกวาดถนน (๑๓๓/๗๒) - คนงานประจ ารถดูดส่ิงปฏิกูล (๖/๓)
- คนงานทั่วไป (๗๒/๖๒) - นายท้ายเรือบรรทุกขยะ (๑/๑)

- คนงานประจ าเรือ (๒/๐)
- ยาม (๓/๐)
- ภารโรง (๒/๐)

งานศูนย์บริการสาธารณสุข ๑
พนักงานจ้างตามภารกิจ
– พนักงานขับรถยนต ์(๑/๑)
– ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (๑/๑)
พนักงานจ้างท่ัวไป
– พนักงานขับรถยนต ์(๒/๑)
– คนงานทั่วไป (๒/๒)
งานศูนย์บริการสาธารณสุข ๒
พนักงานจ้างตามภารกิจ
– ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (๑/๑)
พนักงานจ้างท่ัวไป
– พนักงานขับรถยนต ์(๑/๑)
– คนงานทั่วไป (๔/๔)
งานทันตสาธารณสุข
พนักงานจ้างตามภารกิจ
– พนักงานขับรถยนต ์(๑/๑)
– พนักงานจ้างท่ัวไป
– คนงานทั่วไป (๒/๒)
งานสัตวแพทย์
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยสัตวแพทย์ (๔/๐) 
พนักงานจ้างท่ัวไป
- พนักงานขับรถยนต์  (๓/๑)
- คนงานประจ ารถขยะ (๑/๑)
- คนงานกวาดถนน (๑/๑)
- คนงานทั่วไป (๖/๒)

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (๑/๑)

งานธุรการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
– ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (๒/๑)
– ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี(๑/๑)
– ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป (๔/๔)
พนักงานจ้างทั่วไป
– พนักงานขับรถยนต์ (๒/๑)
- คนงานกวาดถนน (๑/๑
- คนงานทั่วไป (๑/๑)



โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น (๑/๐)

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง) (๑/๐)

ฝ่ายบริการสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) (๑/๑)

งานคุ้มครองผู้บริโภค
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล (๑/๑)
- ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข (๑/๑)
งานสุขาภิบาลชุมชนเมืองและควบคุมเหตุร าคาญ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล (๑/๐)
- ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (๑/๑)
งานสุขาภิบาลสถานประกอบการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- พนักงานขับรถยนต์ (๑/๑)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล (๑/๑)
- ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล (๑/๐)
พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงานทั่วไป (๒/๒)

ระดับ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างท่ัวไป รวม

กรอบ ๘๙ ๕๒๘ ๖๑๗

คนครอง ๖๑ ๓๒๖ ๓๒๗

ว่าง ๒๘ ๒๐๒ ๒๓๐

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (๑/๑)

งานส่งเสริมสุขภาพ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (๑/๐)
- ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข (๑/๑)
พนักงานจ้างท่ัวไป
- คนงานทั่วไป (๑/๐)
งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- พนักงานขับรถยนต์  (๑/๑)
- ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (๑/๑)
งานส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธรุการ (๑/๐)
- ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข (๑/๐)
งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- พนักงานขับรถยนต์  (๒/๒)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธรุการ (๑/๐) 
พนักงานจ้างท่ัวไป
- คนงานประจ ารถขยะ (๒/๒)
- คนงานกวาดถนน (๑/๑)
- คนงานทั่วไป (๓/๒)
งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
พนักงานจ้างท่ัวไป
- คนงานทั่วไป (๑/๐)



โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ กองวิชาการและแผนงาน

ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับกลาง) (๑/๑)

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑/๐)

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑/๑)

ฝ่ายนิติการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑/๑)

งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถ่ิน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
– ผูช้ว่ยนกัประชาสมัพนัธ ์(6/6)
– ผูช้ว่ยเจา้พนกังานประชาสมัพนัธ ์ (3/3)
– ผูช้ว่ยชา่งไฟฟ้า (๒/2)
– ผูช้ว่ยชา่งภาพ (๑/1)
งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
– ผูช้ว่ยนกัวชิาการคอมพวิเตอร ์ (๑/1)

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผูช้ว่ยนกัวเิคราะหน์โยบายและแผน (๒/2)
งานวิจยัและประเมินผล
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผูช้ว่ยนกัวเิคราะหน์โยบายและแผน (1/1)
งานจดัท างบประมาณ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผูช้ว่ยเจา้พนกังานการคลงั (๑/0)
- ผูช้ว่ยนกัวเิคราะหน์โยบายและแผน (1/1)

พนักงานจ้างตามภารกิจ
- พนกังานขบัรถยนต ์(๑/1)
– ผูช้ว่ยเจา้พนกังานธุรการ (3/3)
งานรบัเรื่องราวร้องทุกข์
งานนิติกรรมสญัญา
- ผูช้ว่ยนิตกิร (2/2)
งานเทศบญัญติัท่ีไม่ใช่งบประมาณรายจ่าย

งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑/๑)

งานธรุการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
– ผูช้ว่ยเจา้พนกังานธุรการ (๑/1)
– ผูช้ว่ยนกัจดัการงานทัว่ไป (1/1)
พนักงานจ้างทัว่ไป
– คนงานทัว่ไป (1/1)
– พนกังานขบัรถยนต ์(1/0)

ระดบั พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทัว่ไป

กรอบ 26 2

คนครอง 25 ๑

ว่าง 1 1

รวม

28

26

2



งานโรงเรียน
พนักงานจ้างตามภารกิจ

- ผูช้ว่ยคร(ูสาขาวชิาเอกคณติศาสตร)์ (4/4)
- ผูช้ว่ยคร(ูสาขาวชิาเอกประถมศกึษา) (1/1)
- ผูช้ว่ยคร(ูสาขาวชิาเอกศลิปศกึษา) (1/1)
- ผูช้ว่ยคร(ูสาขาวชิาเอกวทิยาศาสตร)์ (2/2)
- ผูช้ว่ยคร(ูสาขาวชิาเอกภาษาไทย) (2/2)
- ผูช้ว่ยคร(ูสาขาวชิาเอกสงัคมศกึษา) (5/5)

พนักงานจ้างทัว่ไป
- พนกังานขบัรถ (1/1)

โรงเรียนวดับอ่ (นันทวิทยา)

พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผูช้ว่ยคร ู(3/2)
- ผูช้ว่ยคร ู(สาขาวชิาเอกคอมพวิเตอร)์ (1/0)
- บุคลากรสนบัสนุนการสอน (ธุรการ)
- บุคลากรสนบัสนุนการสอน  การเงนิ บญัช ีและพสัดุ

โรงเรียนผาสุกมณีจกัรท่ี 116
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผูช้ว่ยคร ู(3/2)
- ผูช้ว่ยคร(ูสาขาวชิาเอกพลศกึษา) (2/2)
- บุคลากรสนบัสนุนการสอนการเงนิ 

บญัชแีละพสัดุ (1/1)
- บุคลากรสนบัสนุนการสอนโภชนาการ อนามยัโรงเรยีน (1/1)
- บุคลากรสนบัสนุนการสอนคอมพวิเตอรโ์สตทศัศกึษา (1/๐)
- ผูดู้แลเดก็ (3/3)

โรงเรียนวดักู้(นันทาภิวฒัน์วิทยา)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผูดู้แลเดก็ (3/3)
- บุคลากรสนบัสนุนการสอนการเงนิ บญัชแีละพสัดุ (1/1)

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ กองการศึกษา

ผู้อ านวยการกองการศึกษา  (นักบริหารการศึกษา ระดับกลาง) (๑/๑)

ฝ่ายบริหารการศึกษา  (นักบริหารการศึกษา ระดับต้น) (๑/๐)
หน่วยศึกษานิเทศก์

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(นักบริหารการศึกษา ระดับต้น) (๑/๑)

งานศึกษานอกระบบโรงเรียนและตาม
อธัยาศยั

พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผูช้ว่ยนกัวชิาการศกึษา (3/0)
งานห้องสมุด พิพิธภณัฑ์และเครือข่าย

การศึกษา
-

งานกิจกรรมเดก็และเยาวชน
-

งานกีฬาและนันทนาการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผูช้ว่ยสนัทนาการ (1/1)
งานส่งเสริมศาสนาประเพณีศิลปวฒันธรรม
- ผูช้ว่ยสนัทนาการ (1/1)

งานการเจ้าหน้าท่ี
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผูช้ว่ยนกัวชิาการศกึษา (1/1)

งานการศึกษาปฐมวยั
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผูช้ว่ยนกัวชิาการศกึษา (1/1)
- ผูช้ว่ยครผููดู้แลเดก็ (3/0)
- ผูดู้แลเดก็ (13/2)

ศพด.รร.ชลประทานสงเคราะห์
พนักงานจ้างตามภารกิจ

- ผูช้ว่ยครผููดู้แลเดก็ (1/1) - ผูดู้แลเดก็ (2/1)
ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็รร.ไทยรฐัวิทยา 95

พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผูดู้แลเดก็ (1/1)

ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็รร.ประชาสงเคราะห์
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผูช้ว่ยครผููดู้แลเดก็ (1/1)

ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็บางพงั
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผูดู้แลเดก็ (2/1)
- แมค่รวั (1/1)
ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็รร.ชลประทาน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผูดู้แลเดก็ (1/1)
ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็วดับางพูดใน
พนักงานจ้างทัว่ไป
- ผูดู้แลเดก็ (2/2)

ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็วดัโพธ์ิบา้นอ้อย
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผูดู้แลเดก็ (1/1)

ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็วดัผาสุกมณีจกัร
พนักงานจ้างตามภารกิจ

- ผูดู้แลเดก็ (1/1)      - ผูช้ว่ยครผููดู้แลเดก็ (1/0)
ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็วดัสลกัเหนือ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผูดู้แลเดก็ (3/2)

พนักงานจ้างตามภารกิจ
- พนกังานขบัรถ (2/2)
พนักงานจ้างทัว่ไป
- แมค่รวั (1/0)
- ภารโรง (6/1)
- พนกังานขบัรถ (2/2)
งานธุรการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผูช้ว่ยนกัวชิาการเงนิและบญัช ี(1/1)
- ผูช้ว่ยเจา้พนกังานธุรการ (5/4)
พนักงานจ้างทัว่ไป
- พนกังานขบัรถ (3/1)
งานงบประมาณ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผูช้ว่ยนกัวชิาการพสัดุ (2/2)
- ผูช้ว่ยเจา้พนกังานการเงนิ

และบญัช ี(2/2)
- ผูช้ว่ยเจา้พนกังานพสัดุ (1/1)
งานแผนงานและโครงการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผูช้ว่ยนกัวชิาการศกึษา (2/2)
งานระบบสารสนเทศ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผูช้ว่ยนกัวชิาการศกึษา (1/1)

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑/๑)

พนักงานจ้างทัว่ไป
- ผูดู้แลเดก็ (5/5)
- ภารโรง (3/3)
- คนงานทัว่ไป (2/2)

พนักงานจ้างทัว่ไป
- ผูดู้แลเดก็ (7/7)
- ภารโรง (7/7)
- คนงานทัว่ไป (4/4)

- ผูช้ว่ยคร(ูสาขาวชิาเอกภาษาองักฤษ) (4/4)
- ผูช้ว่ยคร ู(8/0)
- ผูช้ว่ยนกัวชิาการศกึษา (2/2)
- บุคลากรสนบัสนุนการสอน(ธุรการ) (1/1)
- พนกังานขบัรถยนต์ (1/0)

พนักงานจ้างทัว่ไป
- ผูดู้แลเดก็ (5/5)

พนักงานจ้างทัว่ไป
- แมค่รวั (1/1)
- ผูดู้แลเดก็ (2/2)

พนักงานจ้างทัว่ไป
- ผูดู้แลเดก็ (1/1)

งานวางแผนบุคคลและทะเบียน
ประวติั

พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผูช้ว่ยนกัวชิาการศกึษา (1/1)

พนักงานจ้างทัว่ไป
- ภารโรง (1/1)

พนักงานจ้างทัว่ไป
- ภารโรง (1/1)

ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็วดับอ่
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผูดู้แลเดก็ (1/1)

พนักงานจ้างทัว่ไป
- ผูดู้แลเดก็ (1/1)

ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็วดักู้
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผูดู้แลเดก็ (1/1)

พนักงานจ้างทัว่ไป
- ผูดู้แลเดก็ (1/1)

ระดบั พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทัว่ไป รวม

กรอบ 109 53 162

คนครอง 73 42 115

ว่าง 36 11 47



โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ กองสวัสดิการสังคม

ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ๘) (๑)

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑/๑)

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) (๑/๐)

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) (๑/๑)

งานสงัคมสงเคราะห์
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผูช้ว่ยนกัพฒันาชมุชน (1/1)
งานส่งเสริมและสวสัดิการสงัคม

ระดบั พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทัว่ไป รวม

กรอบ 11 1 12

คนครอง 11 0 11

ว่าง 0 1 1

งานศนูยฝึ์กอาชีพชุมชน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
– ผูช้ว่ยนกัพฒันาชมุชน (1/1)

ฝ่ายพัฒนาชุมชน
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) (๑/๑)

งานส่งเสริมพฒันาชุมชน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
– ผูช้ว่ยนกัพฒันาชมุชน (2/2)

งานวิชาการและข้อมูลชุมชน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
– ผูช้ว่ยนกัพฒันาชมุชน (3/3)

งานธรุการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผูช้ว่ยเจา้พนกังานธุรการ (3/3)
- พนกังานขบัรถยนต ์(1/1)
พนักงานจ้างทัว่ไป
- ภารโรง (1/0)



โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน

ผู้อ านวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับกลาง) (๑/๑) 

ระดับ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างท่ัวไป

กรอบ 17 -

คนครอง 10 -

ว่าง 7 -

ฝ่ายบัตรประจ าตัวประชาชน
(นักบริหารงานทั่วไป ระดบัตน้) (1/0

งานบตัรประจ าตวัประชาชน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผูช้ว่ยนกัจดัการงานทะเบยีนและบตัร (๑/0)
- ผูช้ว่ยเจา้พนกังานทะเบยีน (1/1)
งานสอบสวนด้านบตัรประจ าตวัประชาชน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผูช้ว่ยนกัจดัการงานทะเบยีนและบตัร (๑/1)

ฝ่ายทะเบียนราษฎร
(นักบริหารงานทั่วไป ระดบัตน้) (1/0)

งานทะเบียนราษฎร
พนักงานจ้างตามภารกิจ
– ผูช้ว่ยเจา้พนกังานทะเบยีน (7/5)
งานสอบสวนด้านทะเบียนราษฎร
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผูช้ว่ยนกัจดัการงานทะเบยีนและบตัร (๑/1)

ฝา่ยบรหิารงานทัว่ไป
(นกับรหิารงานทัว่ไป ระดบัตน้) (1/1)

งานธรุการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
– ผูช้ว่ยเจา้พนกังานธุรการ (2/2)
– พนกังานขบัรถยนต ์(2/0)
– ผูช้ว่ยนกัจดัการงานทัว่ไป (2/0)

รวม

17

10

7



โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ หน่วยงานตรวจสอบภายใน

พนักงานจ้างตามภารกิจ

– ผูช้ว่ยนกัวชิาการเงนิและบญัช ี(๑/1)

ระดบั พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทัว่ไป รวม

กรอบ ๑ - ๑

คนครอง 1 - ๑

ว่าง - - -


