
 

10. แผนภูมิโครงสร้างกรอบอัตราก าลังตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลัดเทศบาล 
นักบริหารงานท้องถิ่น (ดับกลาง) (1) 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.)(1) 

รองปลัดเทศบาล 
นักบริหารงานท้องถิ่น (ระดับต้น) (1) 

ส านักปลัดเทศบาล 
1. นักบริหารงานท่ัวไป ระดับกลาง (๑) 
2.นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น (3) 
3.นักจัดการงานท่ัวไป(ปก./ชก.)(1) 
4.นักทรัพยากรบุคคล(ปก./ชก.)(1) 
5.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปก./ชก.)(๒) 
6.นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปก./ชก.)(-) 
7.นิติกร (ปก./ชก.) (๑) 
8.นักจัดการงานเทศกิจ(ปก./ชก.)(1) 
9.เจ้าพนักงานธุรการ(ปง./ชง.)(1) 
10.เจ้าพนักงานทะเบียน(ปง./ชง.)(1) 
11.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปง./ชง.)(1) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
๑.ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (๑) 
๒.ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ (๑) 
๓.ผู้ช่วยนักจัดการงานเทศกิจ (๒) 
4.ผู้ช่วยเจ้าพนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย(1) 
5.พนักงานขับรถยนต์ (๕) 
พนักงานจ้างทั่วไป 
๑.นักการภารโรง  (๑) 

 

กองคลัง 
๑.นักบริหารงานการคลัง  ระดับกลาง (๑) 
๒.นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (๒) 
๓.นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.)(1) 
4.นักวิชาการคลัง (ปก./ชก.)(1) 
5.นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.)(1) 
6.นักวิชาการพัสด(ุปก./ชก.)(1) 
7.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ปง./ชง.)(-) 
8.เจ้าพนักงานจัดเก็นรายได้(ปง./ชง.)(-) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
๑.ผู้ช่วยจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (๑) 
2.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานท่ีพัสดุ(1) 
3.ผู้ช่วยนายช่างโยธา  (๑) 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑.นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

ระดับต้น (2)   
๒.นักวิชาการสุขาภิบาล (ปก./ชก.)(1) 
3.นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.)(1)  
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
๑.ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป (๑) 
๒.ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข (๑) 
๓.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (2) 
4.พนักงานขับเครื่องกลเบา (1) 
5.พนักงานขับรถยนต์  (๒) 
พนักงานจ้างทั่วไป 
๑.คนงานประจ ารถขยะ  (3)(-) 
2.คนงาน  (1) 
 
 

 
 

กองช่าง 
๑.นักบริหารงานช่าง  ระดับกลาง (๑) 
๒.นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (๑)   
๓.วิศวกรโยธา (ปก./ชก.)(-) 
4.นายช่างโยธา (อาวุโส)(1) 
5.นายช่างโยธา (ปง./ชง.)(1) 
6.เจ้าพนักงานประปา(ปง./ชง.)(-) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
๑.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (๑) 
2.ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ (2) 
๒.ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (3) 
๓.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา (1) 
4.พนักงานขับรถยนต์ (๑) 
พนักงานจ้างทั่วไป 
๑.คนงานท่ัวไป  (1) 

 



 

10. แผนภูมิโครงสร้างกรอบอัตราก าลังตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563)(ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) (1) 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.)(1) 

 รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) (1) 

กองการศึกษา 
1.นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น (2) 
2.นักวิชาการศึกษา(ปก./ชก.)(2) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
๑.ผู้ช่วยนักสันทนาการ (๑) 
2.พนักงานขับรถยนต์ (1) 

โรงเรียนเทศบาลเชียงเครือ 
1.ผู้อ านวยการสถานศึกษา(1) 
2.ครู(2) 
3.ครูผู้ช่วย(3) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
๑.ผู้ช่วยบุคลากรสนับสนุนการสอน (๑) 
2.ผู้ช่วยครู(4) 
พนักงานจ้างทั่วไป 
1.ภารโรง (1) 

ศูนย์พฒันาเดก็เล็กบ้านหนองหอย 
1.ครู (2) 

ศูนย์พฒันาเดก็เล็กบ้านเชียงเครือ 
1.ครูผู้ดูแลเด็ก (-)(-) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1.ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (1) 
 

กองส่งเสริมการเกษตร 
๑.นักบริหารงานการเกษตร ระดับต้น (-)(-) 
2.นักวิชาการเกษตร(ปก./ชก.)(1) 
 

 
 

กองสวัสดิการสังคม 
๑.นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น(2)   
2.นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.)(1) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
๑.ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (๒) 
 
 

 



 

แผนภูมิโครงสร้างกรอบอตัราก าลังของส านักปลัดเทศบาล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ กลาง ต้น (ปก./ชก.) (ปง./ชง.) พนักงานจ้าง 
(ตามภารกิจ) 

พนักงานจ้าง 
(ทั่วไป) 

จ านวน 1 3 8 2 11 1 

ส านักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) (1) 

ฝ่ายอ านวยการ 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) (-) 

งานธุรการ 
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)(1) 
พนักงานขับรถยนต์ (2) 
นักการภารโรง  (๑) 
 

งานส่งเสริมการเกษตร 
และสวนสาธารณะ 

นักวิชาการเกษตร (ปก./ชก.)(1)  

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
 (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) (1) 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปก./ชก.)(1) 
 

งานจัดท างบประมาณ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปก./ชก.)(2) 
 

งานนิติการ 
นิติกร (ปก./ชก.)(1) 

ฝ่ายปกครอง 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) (1) 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปง./ชง.)(1) (-) 
พนักงานขับรถยนต์ (2) 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(1) 
 

งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
และความม่ันคง 

นักจัดการงานเทศกิจ(ปก./ชก.)(1) 
ผู้ช่วยนักจัดการงานเทศกิจ (๒) 

งานทะเบียนราษฎร 
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปก./ชก.)(-) 
เจ้าพนักงานทะเบียน(ปง./ชง.)(1) 

งานการเจ้าหน้าที่ 
นักทรัพยากรบุคคล(ปก./ชก.)(1)  
 

งานประชาสัมพันธ์ 
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (๑) 
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ (๑) 
 

งานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
นักจัดการงานเทศกิจ(ปก./ชก.)(1) 
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปง./ชง.)(1) 



 

แผนภูมิโครงสร้างกรอบอตัราก าลังของกองคลัง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ กลาง ต้น (ปก./ชก.) (ปง./ชง.) พนักงานจ้าง 

(ตามภารกิจ) 

พนักงานจ้าง 

(ทั่วไป) 
จ านวน 1 2 4 2 3 - 

กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง) 

(1) 

ฝ่ายบริหารงานการคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1) 

งานพัสดุและทรัพย์สิน 
นักวิชาการพัสดุ(ปก./ชก.)(1) 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพัสดุ(1) 
 
 

งานพัฒนารายได้ 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.)(1) 
เจ้าพนักงานจัดเก็นรายได้(ปง./ชง.)(1) 

 

งานการเงินและบัญชี 
นักวิชาการเงินละบัญชี(ปก./ชก.)(1) 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ปง./ชง.)(-) 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(1) 
 

งานผลประโยชย์ 
และกิจการพาณิชย์ 

นักวิชาการคลัง (ปก./ชก.)(1) 
เจ้าพนักงานจัดเก็นรายได้(ปง./ชง.)(1) 

ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1) 

งานแผนที่ภาษี 
และทะเบียนทรัพย์สิน 

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.)(1) 
เจ้าพนักงานจัดเก็นรายได้(ปง./ชง.)(1) 

งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษี 
และทะเบียนทรัพย์สิน 

ผู้ช่วยนายช่างโยธา  (๑) 

งานระเบียบการคลัง 
นักวิชาการคลัง (ปก./ชก.)(1) 
 

งานธุรการ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(1) 

งานสถิติการคลัง 
นักวิชาการคลัง (ปก./ชก.)(1) 
 



 

แผนภูมิโครงสร้างกรอบอตัราก าลังของกองช่าง  

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ระดับ กลาง ต้น (ปก./ชก.) (ปง./ชง.) พนักงานจ้าง 

(ตามภารกิจ) 

พนักงานจ้าง 

(ทั่วไป) 
จ านวน 1 1 1 4 8 1 

กองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) (1) 

ฝ่ายการโยธา 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1) 

งานส ารวจออกแบบและ 
ผังเมือง 

ผู้ช่วยช่างส ารวจ (2) 
คนงานท่ัวไป  (1) 
 

งานจัดสถานที่และ     
 การไฟฟ้าสาธารณะ 

ผู้ช่วยช่างส ารวจ (2) 
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (3) 
คนงานท่ัวไป  (1) 
 

งานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 
วิศวกรโยธา (ปก./ชก.)(1) 
นายช่างโยธา (อาวุโส.)(1) 
นายช่างโยธา (ปง./ชง.)(1) 
ผู้ช่วยช่างส ารวจ (2) 

งานควบคุม 
และตรวจสอบบ าบัดน้ าเสีย 

นายช่างส ารวจ (ปง./ชง.)(-) 
ผู้ช่วยช่างส ารวจ (2) 
เจ้าพนักงานประปา (-) 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา (1) 
 

งานธุรการ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ธุรการ (๑)
พนักงานขับรถยนต์ (๑) 
คนงานท่ัวไป  (1) 
 
 

งานประปา 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา(ปง./ชง.)1-)  
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (3) 
คนงานท่ัวไป  (1) 
 



 

 

แผนภูมิโครงสร้างกรอบอตัราก าลังของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ กลาง ต้น (ปก./ชก.) (ปง./ชง.) พนักงานจ้าง 

(ตามภารกิจ) 

พนักงานจ้าง 

(ทั่วไป) 
จ านวน - 2 2 - 7 5 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) (1) 

ฝ่ายบริการสาธารณสุข 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) 

(1) 

งานธุรการ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (2) 
คนงาน  (1) 
 

งานส่งเสริมสุขภาพ 
นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.)(1) 
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข(1) 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 
 

งานป้องกัน 
และควบคุมโรคติดต่อ 

นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.)(1) 
ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป (๑) 
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข (๑) 
 
 

งานสุขาภิบาล 
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

นักวิชาการสุขาภิบาล (ปก./ชก.)(1) 
นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.)(1) 
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข (๑) 
 

งานรักษาความสะอาด 
ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป (๑)
พนักงานขับเครื่องกลเบา (1) 
พนักงานขับรถยนต์  (๒) 
คนงานประจ ารถขยะ  (4) 
คนงาน  (-) 
 

งานสัตวแพทย์ 
นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.)(1) 
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข(1) 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 
 



 

แผนภูมิโครงสร้างกรอบอตัราก าลังของกองการศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ กลาง ต้น (ปก./ชก.) (ปง./ชง.) พนักงานจ้าง 
(ตามภารกิจ) 

พนักงานจ้าง 
(ทั่วไป) 

คศ.3 
(เงินอุดหนุน) 

คศ.1 
(เงินอุดหนุน) 

ครูผู้ช่วย 
(เงินอุดหนุน) 

พนักงานจ้าง(ทั่วไป) 
(เงินอุดหนุน) 

พนักงานจ้าง(ทั่วไป) 
(เงินอุดหนุน) 

จ านวน - 2 2 - 6 - 1 4 4 1 1 

กองการศึกษา 
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น) (1) 

ฝ่ายบริหารการศึกษา 
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น) (1) 

หน่วยศึกษานิเทศก์ 
                            - 

โรงเรียนเทศบาลเชียงเครือ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

งานวิชาการ 
คร(ู4) 
ครูผู้ช่วย(2) 

งานบริหาร 
คร(ู2) 

บุคลากรสนับสนุนการสอน(1) 
 

งานปกครอง 
คร(ู2) 
ครูผู้ช่วย(1) 
ครูผู้ดูแลเด็ก(1) 
ผู้ช่วยครู(1)  

งานบริการ 
ผู้ช่วยคร(2) 
บุคลากรสนับสนุนการสอน(1) 
นักการภารโรง(1) 

งานแผนและโครงการ 
นักวิชาการศึกษา(ปก./ชก.)(1) 
ผู้ช่วยนักสันทนาการ (๑) 

 

งานระบบสารสนเทศ 
ผู้ช่วยนักสันทนาการ (๑) 
 

งานงบประมาณ 
นักวิชาการศึกษา(ปก./ชก.)(1) 

 

งานธุรการ 
นักวิชาการศึกษา(ปก./ชก.)(1) 
ผู้ช่วยนักสันทนาการ (๑) 

 

งานกิจการนกัเรียน 
นักวิชาการศึกษา(ปก./ชก.)(1) 
ผู้ช่วยนักสันทนาการ (๑) 
พนักงานขับรถยนต์ (1) 

 

งานส่งเสริมคุณภาพและ
มาตรฐานหลักสตูร 

นักวิชาการศึกษา(ปก./ชก.)(1) 
ผู้ช่วยนักสันทนาการ (๑) 

พัฒนาส่ือเทคโนโลยีและ
นวตักรรมทางการศกึษา 

นักวิชาการศึกษา(ปก./ชก.)(1) 
 

งานการเจ้าหน้าที ่
นักวิชาการศึกษา(ปก./ชก.)(1) 

 
งานวางแผนบุคคล 
และทะเบียนประวตั ิ

นักวิชาการศึกษา(ปก./ชก.)(1) 
 

งานการศกึษาปฐมวัย 
นักวิชาการศึกษา(ปก./ชก.)(1) 

 
งานโรงเรียน 

นักวิชาการศึกษา(ปก./ชก.)(1) 
ผู้ช่วยนักสันทนาการ (๑) 
 

งานการศกึษานอกระบบและ
ตามอัธยาศัย 

นักวิชาการศึกษา(ปก./ชก.)(1) 
ผู้ช่วยนักสันทนาการ (๑) 

งานฝกึและส่งเสริมอาชีพ 
ผู้ช่วยนักสันทนาการ (๑) 
พนักงานขับรถยนต์ (1) 

 

งานกิจกรรมเดก็ และเยาวชน 
  นักวิชาการศึกษา(ปก./ชก.)(2) 

ผู้ช่วยนักสันทนาการ (๑) 
 

งานห้องสมุด พิพธิภัณฑ์และ
เครือข่ายทางการศกึษา 

นักวิชาการศึกษา(ปก./ชก.)(1) 
 

งานกีฬและนนัทนาการ 
นักวิชาการศึกษา(ปก./ชก.)(1) 
ผู้ช่วยนักสันทนาการ (๑) 
 

งานกิจการศาสนา 
นักวิชาการศึกษา(ปก./ชก.)(1) 
ผู้ช่วยนักสันทนาการ (๑) 
 

งานส่งเสริมประเพณี 
ศิลปะวัฒนธรรม 

นักวิชาการศึกษา(ปก./ชก.)(2) 
ผู้ช่วยนักสันทนาการ (๑) 
ผู้ช่วยนักสันทนาการ (๑) 
 



 
 

 

แผนภูมิโครงสร้างกรอบอตัราก าลังของกองสวัสดกิารสังคม  

 

 

-งานธุรการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ กลาง ต้น (ปก./ชก.) (ปง./ชง.) พนักงานจ้าง 

(ตามภารกิจ) 
พนักงานจ้าง 

(ทั่วไป) 
จ านวน - 1 1 1 2 - 

กองการสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวสัดิการสังคม ระดับต้น) (1) 

ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
(นักบริหารงานสวสัดิการสังคม ระดับต้น) (1) 

งานพัฒนาชุมชน 
นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.)(1) 
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (1) 
 

งานสังคมสงเคราะห์ 
นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.)(1) 
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (1) 
 

งานธุรการ 
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (1) 
 
 
 



 

 

 

แผนภูมิโครงสร้างกรอบอตัราก าลังของหน่วยตรวจสอบภายใน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ กลาง ต้น (ปก./ชก.) (ปง./ชง.) พนักงานจ้าง 

(ตามภารกิจ) 

พนักงานจ้าง 

(ทั่วไป) 
จ านวน - - 1 - - - 

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) (1) 

งานตรวจสอบภายใน 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปก./ชก.)(1) 



 

 

แผนภูมิโครงสร้างกรอบอตัราก าลังของกองส่งเสรมิการเกษตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ระดับ กลาง ต้น (ปก./ชก.) (ปง./ชง.) พนักงานจ้าง 
(ตามภารกิจ) 

พนักงานจ้าง 

(ทั่วไป) 
จ านวน - 2 1 - - - 

กองส่งเสรมิการเกษตร 
(นักบริหารงานเกษตร ระดับต้น) (-) 

ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร 
(นักบริหารงานเกษตร ระดับต้น) (-) 

งานส่งเสริมการเกษตร 

- 


