
                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 



 

  

 

          

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานเทศบาล ระดับกลาง) 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ช านาญการ 

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 

 

ผอ.กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง 

ระดับกลาง) 
 

ผอ.กองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) 

 

ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

(นักบริหารงานสาธารณสุข  

ระดับต้น) 

 

ผอ.กองการศึกษา 

(นักบริหารงานการศึกษา 

ระดับต้น) 

 

ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 

ระดับต้น) 

 

ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร 

(นักบริหารงานการเกษตร 

ระดับต้น) 

 

1.ฝ่ายอำนวยการ  

 (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับต้น 

1.1 งานราชการทั่วไป 

1.2 งานบริหารงานบุคคล 

1.3 งานงานปอ้งกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 

1.4 งานนิติการ 

1.5 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  

1.6 งานทะเบยีนราษฎรและบัตร

ประชาชน 

 

1.ฝ่ายบริหารงานคลัง  

(นักบริหารงานการคลัง() 

ระดับต้น 

1.1  งานการจ่ายเงิน – การรับเงิน 

1.2 งานการจัดทำบัญชี 

1.3 งานการจัดเก็บภาษ ี

ค่าธรรมเนียมและการพัฒนา

รายได้ 

1.4 งานเก่ียวกับการจัดซือ้ จัดจ้าง 

จัดหา 

1.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  

(นักบริหารงานช่าง) 

ระดับต้น 

1.1 งานออกแบบและเขยีนแบบ 

1.2 งานควบคุมการก่อสร้าง

และซ่อมบำรุง 

1.3 งานเก่ียวกับช่างสุขาภิบาล 

1.4 งานควบคุมอาคาร 

1.5 งานผังเมือง 

1.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  

(นักบริหารงานสาธารณสุข)      

  ระดับต้น 

1.1 งานส่งเสริมสุขภาพ 

1.2 งานปอ้งกันเฝา้ระวังและ

ควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 

1.3 งานสุขาภิบาลในสถาน

ประกอบการ 

1.4 งานสุขาภิบาลชุมชน 

1.5 งานอนามัยสิ่งแวดล้อม 

1.6 งานคุม้ครองผู้บริโภค 

1.7 งานให้บริการด้านสาธารณสุข 

1.8 งานรักษาพยาบาล 

1.9 งานโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตำบล 

1.10 งานบริหารสาธารณสุข 

1.11 งานหลักประกันสุขภาพ 

1.12 งานบริการรักษาความสะอาด 

1.13 งานบริการและพัฒนาระบบ
จัดการขยะมูลฝอย 

1.14 งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล 

 

 

1.ฝ่ายบริหารการศึกษา  

(นักบริหารงานการศึกษา )     

  ระดับต้น 

1.1 งานบริหารการศึกษา 

1.2 งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี 

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

1.3 งานโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1.ฝ่ายพัฒนาชุมชน   

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)   

  ระดับต้น 

1.1 งานพัฒนาชุมชน 

1.2 งานสังคมสงเคราะห์ 

1.ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร 

(นักบริหารงานการเกษตร   

      ระดับต้น) 

1.1 งานส่งเสริมการเกษตร 

1.2 งานวิชาการปศุสตัว ์

10. แผนภูมิโครงสร้างส่วนการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง  3 ปี 
 

โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ 
 



หัวหน้าสำนักปลัด 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

ฝ่ายอำนวยการ 

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 

(นักบริหารงานท่ัวไป  ระดับต้น ) 

โครงสร้างการบรหิารงานสำนักปลัดเทศบาล (01) 
 

 

                                                                                  

     

                        

 

 

 
   

     

           

 

 

 

 

  

 

 

 

 

     

 

                   

                                                                                             ระดับ ต้น ชก ปก ชง ปง ภารกิจ ท่ัวไป 

จำนวน 2 3 2 1 1 6 8 

งานราชการทั่วไป 
 1. นางสาวขวัญเรือน  ตาปราบ 

    นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ (1) 

 2. นายอมรพันธ์ุ  เปล่งงูเหลอืม 

    เจ้าพนักงานธุรการปฏบัิตงิาน (1) 

  พนักงานจ้างตามภารกิจ 

 1. นางณัฐวรรณ  สายรัตน์ 

 2. นายจตุสดมภ์  ศลิรักษา 

    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  (2) 

 1. นายสมศักดิ์  ภูมี 

    พนักงานขับรถยนต์   (1) 

 พนักงานจ้างทั่วไป 

 1. นายสมศักดิ์  เปียสงวน 

 2. นายชัยพิเชษฐ์  มะณีจันทร์ 

    คนงานท่ัวไป  (2) 

 3. นางแสงเดอืน  เพชรนาวาส 

 แม่บ้าน   (1) 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  1. นายปฐมพร  เมอืงพันธ์ 

     เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน (1) 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ 

   1. นายคมสัน  ถีสูงเนนิ พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ (1) 

   2. นายมนตรี  ลาภทวี  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ (1) 

 พนักงานจ้างทั่วไป 

   1. นายเฉลิมชัย  ไหวบุ้ญส่ง 

   2. นายสุรศักดิ์  กิ่งกุลทา 

   3. นายปรีชา  มีสูงเนนิ 

      พนักงานดับเพลงิ  (3) 

   4. นายไพฑูรย์  คงปรีชา 

   5. นายประวัต ิ บัวอาจ 

      ยาม  (2) 
 

 
 

งานวเิคราะห์นโยบายและแผน 
    1. นางสาวปัตทยา  เสนาหมืน่ 

       นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ (1) 

    พนักงานจ้างตามภารกิจ 

    1. นางรัสดาพร  ยูสเปรมานนท์ 

       ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  (1 ) 

 
 

งานบริหารงานบุคคล 

   1. นางสาวปอยทิวา  บุญเสนา 

      นักทรัพยากรบุคคลปฏบัิตกิาร (1) 

งานนิติการ 
    1. นายจตุรงค์  ผลมาตร 

       นติกิารปฏบัิตกิาร (1) 
 

งานงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน 
    1. นางสาวเปรมนภิา  กุลวงศ์ 

       นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ (1) 

 



นายภัทรโชค  คลังะหัด 

ผูอ้ำนวยการกองคลัง 

นักบริหารงานคลัง ( ระดับกลาง) 

ฝ่ายบริหารงานคลัง 

หัวหนา้ฝ่ายบรหิารงานคลงั 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน้) 

                                                       

                   
 

  

 

     

                        

 

    

 
 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ กลาง ต้น ชก ปก ชง ปง ภารกิจ ทั่วไป 

จำนวน 1 - - 2 3 - 2 1 

งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา 

1. นายฐิติวัจน์  ศลิรักษา 

นักวชิาการพัสดุ ปฏบัิตกิาร  (1) 

 2.       (ว่าง) 

เจ้าพนักงานพัสดุ ปง/ชง (1)  

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

1. นางสาวณัฐสุดา  คงม่วงหมู่ 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  (1)      
 

งานการจ่ายเงนิ – การรับเงนิ 

1. นางนงเยาว์  เบ้าจรรยา   

นักวชิาการเงินและบัญชปีฏบัิตกิาร  (1) 

 
 

งานการจัดเก็บภาษี คา่ธรรมเนียมและ

พัฒนารายได ้

1. นางวนิดา  โพธิพัฒน์  

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน (1) 

พนักงานจ้างทั่วไป 

1. นายชาญ  ดีหามแห 

คนงานท่ัวไป  (1) 

 
 

ว่าง  (1) 

โครงสร้างของกองคลัง  (04) 

งานการจัดทำบัญชี 

1. นางพรพมิล  สิทธิคำทับ 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชชีำนาญงาน  (1) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

1. นางสาวนราภรณ์  มณจีันทร์ 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   (1) 

 
 



นายมาโนช  หอมวงศ์  

ผูอ้ำนวยการกองช่าง 

 (นักบริหารงานช่าง  ระดับกลาง) (1) 

นายนิกร  สุขจำลอง 

หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสรา้ง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1) 
 

 

 

     โครงสร้างของกองช่าง (05) 
             

 

  

     

                  

 

 
 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ กลาง ต้น ชก ปก อส ชง อส ปง ภารกิจ ท่ัวไป 

จำนวน 1 1 - - 1 2 1 - 2 3 

งานออกแบบและเขียนแบบ/งานควบคุมอาคารการ

ก่อสร้างและซ่อมบำรุง/งานควบคุมอาคาร/งานผังเมอืง 

1. นายเด่น  อาจผกัปัง 

   นายช่างโยธา อาวโุส (1) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

1. นายวิฑูร  ศรีอ่อน 

   ผู้ช่วยนายช่างโยธา  (1) 

พนักงานจ้างทั่วไป 

1. นายทองย้วน  นราพล 

2. นายเดชา  กล้าเมอืงกลาง 

3. นายชัชวาล  ปอ้มอุ่นเรือน 

    คนงานท่ัวไป (3) 

งานเกี่ยวกับช่างสุขาภิบาล 

   1. นายสุระศักดิ ์ แก้วเมอืงกลาง 

      นายช่างไฟฟา้ ชำนาญงาน  (1) 

งานธุรการ 

 1. นายเดชา  นอกสระ   

    เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  (1) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

1. นาสาวนงค์นุช  เอ็มโอษฐ ์

   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   (1)                                                                            
   



นายธารินทร์  งาหัตถี  

ผูอ้ำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)  (1) 

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 

หน.ฝ่ายบรหิารงานสาธารณสุข 

(นักบรหิารงานสาธารณสุข  ระดับตน้) 

 

โครงสร้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (06) 
 

 

 

     

                        

 

 

 

                              

                  

                

     

          

                 

                      

             

                        

 

 

 

 

 

 

                 

ระดับ ต้น ชก ปก ชง ปง ภารกิจ ท่ัวไป 

จำนวน 1 1 - 1 - 1 4 

งานส่งเสริมสุขภาพ/งานป้องกันเฝ้าระวังแลควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่

ติดต่อ/งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ/งานสุขาภิบาลชุมชน/ 

งานอนามัยสิ่งแวดล้อม/งานคุ้มครองผู้บริโภค/งานให้บริก ารด้าน

สาธารณสุข/งานรักษาพยาบาล/งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/

งานรักษาความสะอาด/งานบริการและพัฒนาระบบจัดการขยะมูลฝอย/

งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล 

1. นางบัวเรียน  บำรุงหมู่   

   พยาบาลวชิาชีพ ชำนาญการ  (1) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

1. นายประคองศักดิ์  ศรีหะพล 

   พนักงานขับรถขยะ (ผู้มีทักษะ)  (1) 

พนักงานจ้างทั่วไป 

1. นายสุเทพ  อวดอ่อน   พนักงานขับรถขยะ  (1) 

2. นายมงคล  พันธ์ยาง  พนักงานขับรถยนต์ EMS  (1) 

3. นายประยุทธ  เค้าโนนกอก  พนักงานขับรถยนต์ EMS   (1) 

4. นายขวัญชาติ  ขวัญชัชวาล  คนงานท่ัวไป  (1) 

ว่าง  (1) 

งานธุรการ/งานหลักประกันสขุภาพ 

1. จ่าเอกวนิัย  บุญเกิน 

   เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน (1) 
 



นายนนทนันท์  ยงขามป้อม 

หัวหนา้ฝ่ายบริหารการศกึษา 

(นักบริหารงานการศกึษา ระดับต้น)  

(1) 

 

ผอ.กองการศึกษา  

นักบริหารงานการศกึษา ระดับต้น 

โครงสร้างของกองการศกึษา  
 

 

                                                                                                      

     

              

 

 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

        

 

 

 
ระดับ ต้น ชก ปก ชง ปง ภารกิจ ท่ัวไป 

จำนวน 1 - 1 1 - 7 1 

งานบรหิารการศึกษา 

1. นายสุภาพ  คงโนนกอก        

  นักวชิาการศึกษาปฏิบัตกิาร   (1) 

 

 

ว่าง  (1) 

 งานโรงเรียน/ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 

 

     ครูชำนาญการ          = 7 

     ครู                         = 1 

     ครูผู้ดูแลเด็ก             = 1 

     ผู้ดูแลเด็ก (มทัีกษะ)    = 2 

     ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒ)ิ  = 3 

     พนักงานจ้างทั่วไป       = 1 

งานบำรุงศลิปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

1. นายภาสกร  ก้อนเงิน 

เจ้าพนักงานธุรการ  ชำนาญงาน  (1) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

1. นางสาวพิสมัย  ชาลีวัน 

2. นางสาวทิพรดา  สำอางเนตร 

 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  (2) 



โครงสร้างของกองการศกึษา  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวดัโพธิ์ศรี  (บ้านเดื่อ) 

พนักงานครูเทศบาล 

1. นางนงนุช  ขวัญชัชวาล 

 ตำแหน่ง ครูชำนาญการ  (102086600008) 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ  

1. นางสาวอภวิันทน์  ปีมะนาว   

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (มทัีกษะ) 

2. นางประภากร  แก้วตา   

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดแูลเด็ก (มคีุณวุฒ)ิ 

3. นางสาวรัตณา  พรมสง่า  (มคีุณวุฒ)ิ 

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดแูลเด็ก (มคีุณวุฒิ 
 

พนักงานจ้างทั่วไป 

1. นายสมควร  อว้ยมะเดื่อ 

ตำแหน่ง  ภารโรง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต ้

พนักงานครูเทศบาล 

1. นางสาวธดิารัตน์  หมวดเมอืงกลาง 

 ตำแหน่ง ครูชำนาญการ (102086600010) 

2. นางหวานใจ  คำโนนกอก 

 ตำแหน่ง ครูชำนาญการ (102086600012) 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ  

1. นางนิภาวรรณ  เครื่องพาที 

   ผู้ดูแลเด็ก (มทัีกษะ) 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวดัสระแก้ว (บ้านหนองบัว) 

พนักงานครูเทศบาล 

1. นางสาวทิพยาภรณ์  ธรรมมา 

 ตำแหน่ง ครู (102086600004) 

2. นางศรีวรรณ  ชาวชิัย 

 ตำแหน่ง ครูชำนาญการ (102086600009) 

3.  ครูผู้ดูแลเด็ก –ว่าง- 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

1. นางสมจิตร  ภูมิมะนาว 

 ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (มคีุณวุฒ)ิ 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวดัแสงสวา่งดารม 

(บ้านนาสดีา) 

พนักงานครูเทศบาล 

1. นางสาวสุธาทพิย์  คาดสนทิ 

  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ (102086600007) 

2. นางประนอม  ประวัตกิลาง 

  ตำแหน่ง ครชูำนาญการ  (102086600011) 

3. นางสมปอง  ปอ้มอุ่นเรือน 

  ตำแหน่ง ครู  (102086600005) 



หัวหนา้ฝ่ายพัฒนาชุมชน 

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)  (1) 

 

ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) 

โครงสร้างของกองสวัสดกิารสังคม 
 

 

                                                                                                       

     

                        

 

 
 

          

          

 

 

 

 

            

        

     

 

 

 

 
 

 

 

 

ระดับ ต้น ชก ปก ชง ปง ภารกิจ ท่ัวไป 

จำนวน - - 1 - - 1 - 

งานพัฒนาชุมชน 

1. นายเมธาวี  แต่งเมอืง 

นักพัฒนาชุมชนปฏบัิตกิาร  (1) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

1. นางพเยาว์  ผลกุศล 

คนงาน (ผู้มีทักษะ)  (1) 

 
 

ว่าง  (1) 

ว่าง  (1) 

งานสังคมสงเคราะห ์

1. นายเมธาวี  แต่งเมอืง 

นักพัฒนาชุมชนปฏบัิตกิาร  (1) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

1. นางพเยาว์  ผลกุศล 

คนงาน (ผู้มทัีกษะ)  (1) 

 
 



นายลิขิต  ประภาหาร 

หัวหนา้ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร 

(นักบริหารงานการเกษตร ระดับต้น)  (1) 

 

ผอ.กองส่งเสรมิการเกษตร 

(นักบริหารงานการเกษตร  ระดับต้น) 

โครงสร้างของกองสง่เสริมการเกษตร 
 

 

                                                                                                       

     

            
 

          

         

          

 

ระดับ ต้น ชก ปก ชง ปง ภารกิจ ท่ัวไป 

จำนวน 1 - - - - 1 - 

ว่าง  (1) 

งานส่งเสริมการเกษตร 

- งานวชิาการเกษตรและเทคโนโลยี 

- งานส่งเสริมปรับปรุงและขยายพันธ์ุพชื 

- งานป้องกันและรักษาโรคและศัตรูพชื 

- งานเพาะชำและปุ๋ยเคม ี

- งานส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร 

 

งานวิชาการปศุสัตว ์

- งานส่งเสริมปศุสัตว ์

- งานวชิาการปศุสัตว์และเทคโนโลย ี

- งานเพาะพันธ์ุและอนุบาลสัตว์ 

- งานป้องกันและรักษาโรคและกักสัตว ์

- งานสัตวแพทย์และกิจการโรงฆ่าสัตว์ 

- งานส่งเสริมการประมง 

- งานวชิาการประมงและเทคโนโลยี 

- งานเพาะพันธ์ุและอนุบาลสัตว์นำ้ 

1.  (นักวชิาการเกษตร  ปก./ชก. = ว่าง 1  ) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

1. นายสุดใจ  พุทธา 

  คนงานการเกษตร (ผู้มีทักษะ) (1) 



นางจิรัชญา  ฉายศรี 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

ชำนาญการ  (1) 

 

ปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานเทศบาล  ระดับกลาง) 

งานตรวจสอบภายใน 

- จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 

- งานตรวจสอบความถูกต้องตอ้งและเช่ือถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญช ี

เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท 

- ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานทางการเงิน 

- งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน 

- งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินเทศบาล 

- งานตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดำเนนิงานตามแผนงานต่าง 

- งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยตรวจรับ 

- งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน 

- งานบริการข้อมูล สถิต ิช่วยเหลอืให้คำแนะนำแนวทางแกไ้ขปรับปรุงการ

ปฏบัิตงิานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง 

    โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

ระดับ ต้น ชก ปก ชง ปง ภารกิจ ท่ัวไป 

จำนวน - 1 - - - - - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


