
 ๑๐. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากําลัง  ๓  ปี 
โครงสร้างเทศบาลนครนครราชสีมา

นายกเทศมนตรี

    รองนายกเทศมนตรี

           ปลัดเทศบาล

      นักบริหารงานเทศบาล ๙

       รองปลัดเทศบาล

    หน่วยงานตรวจสอบภายใน   นักบริหารงานเทศบาล ๙ (๒)

.- จนท.ตรวจสอบภายใน ๓-๕/๖ว/๗ว (๓)   นักบริหารงานเทศบาล ๘ (๑)

    สํานักปลัดเทศบาล         สํานักการคลัง        สํานักการช่าง                สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กองวิชาการและแผนงาน      สํานักการศึกษา     สํานักการประปา       กองสวัสดิการสังคม

  นักบริหารงานทั่วไป ๘       นักบริหารงานคลัง ๙      นักบริหารงานช่าง ๙                           นักบริหารงานสาธารณสุข  ๙     นักบริหารงานทั่วไป ๘     ผอ.สํานักการศึกษา ๙  นักบริหารงานประปา ๙   นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ๘

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป .- งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส่วนการโยธา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส่วนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม .- งานธุรการ ฝ่ายแผนงานและโครงการ .- งานธุรการ งานธุรการ

.- งานธุรการ ส่วนบริหารการคลัง .- งานธุรการ .- งานธุรการ .- งานธุรการ .- งานธุรการ .- งานสารบรรณ .-งานแผนงานและโครงการ ส่วนบริการธุรกิจการประปา ฝ่ายพัฒนาชุมชน

.- งานเลขานุการผู้บริหาร ฝ่ายพัสดุและการเงิน .- งานการเงินและบัญชี ฝ่ายสาธารณูปโภค .- งานการเงินและบัญชี ฝ่ายรักษาความสะอาด ฝ่ายแผนและงบประมาณ .- งานการเงินและบัญชี ฝ่ายการเงินและบัญชี .- งานพัฒนาชุมชน

.- งานกิจการสภา .- งานการเงินและบัญชี ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง .- งานบํารุงรักษาทางและสะพาน กลุ่มงานวิชาการและแผนงาน .- งานรักษาความสะอาดเขต ๑ .- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน .- งานธุรการ .- งานการเงินและบัญชี .- งานส่งเสริมทางวิชาการ

.- งานประชุมและรัฐพิธี .- งานพัสดุและทรัพย์สิน .- งานธุรการ .- งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ .- งานวิชาการสาธารณสุข .- งานรักษาความสะอาดเขต ๒ .- งานวิจัยและประเมินผล ส่วนบริหารงานศึกษา ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน .- งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

ฝ่ายอํานวยการ ฝ่ายระเบียบและสถิติการคลัง ฝ่ายควบคุมอาคาร ฝ่ายสวนสาธารณะ .- งานแผนงานสาธารณสุข .- งานรักษาความสะอาดเขต ๓ .- งานจัดทํางบประมาณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ .- งานพัสดุและทรัพย์สิน .- งานนโยบายและแก้ไขปัญหาชุมชน

.- งานการเจ้าหน้าที่ .- งานระเบียบการคลัง .- งานควบคุมอาคาร .- งานเรือนเพาะชําและขยายพันธุ์ ส่วนบริการการแพทย์และสาธารณสุข .- งานรักษาความสะอาดเขต ๔ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ .- งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัฒนารายได้ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์.- งานการเจ้าหน้าที่ .- งานระเบียบการคลัง .- งานควบคุมอาคาร .- งานเรือนเพาะชําและขยายพันธุ์ ส่วนบริการการแพทย์และสาธารณสุข .- งานรักษาความสะอาดเขต ๔ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ .- งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัฒนารายได้ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์

.- งานระบบและมาตรฐานฯ .- งานสถิติการคลัง .- งานขออนุญาตอาคาร .- งานควบคุมและบํารุงรักษาสถานที่ .- งานธุรการ ฝ่ายสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม .- งานบริการและเผยแพร่วิชาการ .- งานวางแผนบุคคลและทะเบียนฯ .- งานจัดเก็บรายได้ .- งานสังคมสงเคราะห์

.- งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส่วนพัฒนารายได้ ฝ่ายผังเมือง ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล กลุ่มงานส่งเสริมและป้องกันโรคติดต่อ .- งานจัดการเหตุรําคาญ .- งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการโรงเรียน .- งานเร่งรัดรายได้ .- งานกิจการสตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

.- งานวินัย ฝ่ายพัฒนารายได้ .- งานจัดทําผังเมือง .- งานศูนย์เครื่องจักรกล ๑ .- งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ .- งานอนามัยสิ่งแวดล้อม .- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว .- งานโรงเรียน .- งานอ่านมาตรวัดน้ํา .- งานสวัสดิภาพเด็ก และเยาวชน

.- งานควบคุมเทศพาณิชย์ .- งานพัฒนารายได้ .- งานควบคุมผังเมือง .- งานศูนย์เครื่องจักรกล ๒ .- งานป้องกันและควบคุมสารเสพติด .- งานสุขาภิบาลอาหาร .- งานวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ .- งานกิจการนักเรียน .- งานตัดมาตรวัดน้ํา .- งานส่งเสริมหลักประกันของครอบครัว

ฝ่ายปกครอง .- งานเร่งรัดรายได้ ส่วนควบคุมการก่อสร้าง ฝ่ายวิศวกรรมจราจร .- งานสาธารณสุขมูลฐาน .- งานสุขาภิบาลทั่วไป ฝ่ายนิติการ .- งานการศึกษาปฐมวัย ส่วนผลิต

.- งานทะเบียนราษฎร ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ .- งานธุรการ .- งานการวิเคราะห์และวางแผนการจราจร .- งานส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม .- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ส่วนส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา .- งานธุรการ

.- งานบัตรประจําตัวประชาชน .- งานจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน ฝ่ายวิศวกรรมโยธา .- งานวางระบบจราจร .- งานสัตวแพทย์ .- งานส่งเสริมการลดปริมาณและคัดแยกขยะ .- งานนิติกรรมสัญญา และวัฒนธรรม .- งานวิเคราะห์คุณภาพน้ํา

ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ .- งานพัฒนากิจการพาณิชย์ .- งานวิศวกรรมโยธา ๑ .- งานสัญญาณไฟฟ้าและเครื่องหมายจราจร กลุ่มงานส่งเสริมแพทย์แผนไทย .- งานพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม .- งานกฎหมายและคดี ฝ่ายการศึกษานอกระบบ ฯ ฝ่ายผลิต ๑

.- งานธุรการ ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียน .- งานวิศวกรรมโยธา ๒ ส่วนช่างสุขาภิบาล .- งานบริการแพทย์แผนไทย .- งานการศึกษานอกระบบฯ .- งานผลิต ๑

.- งานศูนย์ป้องกันฯ ทรัพย์สิน ฝ่ายสถาปัตยกรรม .- งานธุรการ กลุ่มงานบริการการแพทย์ .- งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ฯ .- งานผลิต ๒

.- งานสถานีย่อยแห่งที่ ๑ .- งานแผนที่ภาษีและทะเบียน .- งานสถาปัตยกรรม ๑ ฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว .- งานบริการการแพทย์เฉพาะทาง ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน ฝ่ายผลิต ๒

.- งานสถานีย่อยแห่งที่ ๒    ทรัพย์สิน .- งานสถาปัตยกรรม ๒ .- งานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ฝ่ายศูนย์บริการสาธารณสุข .- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน .- งานผลิต ๓

.- งานสื่อสาร .- งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและ .- งานเครื่องจักรกลและซ่อมบํารุง .- งานศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ .- งานกีฬาและนันทนาการ .- งานเทคโนโลยีควบคุมการผลิต

.- งานฝึกอบรมและกิจการพิเศษ    ทะเบียนทรัพย์สิน .- งานโรงงานกําจัดมูลขยะฝอยและสิ่งปฏิกูล .- งานศูนย์บริการสาธารณสุข ๒ หน่วยศึกษานิเทศก์ ฝ่ายส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม ส่วนบริการและซ่อมบํารุง

.- งานรักษาความสงบเรียบร้อยฯ ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ํา .- งานศูนย์บริการสาธารณสุข ๓ .- งานนิเทศการศึกษา .- งานกิจการศาสนา ฝ่ายวิศวกรรม

ฝ่ายรับถ่ายโอนภารกิจ .- งานแบบแผนและก่อสร้าง .- งานศูนย์บริการสาธารณสุข ๔ .- งานมาตรฐานและประกันคุณภาพฯ .- งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปฯ .- งานวิศวกรรม

.- งานธุรการ .- งานควบคุมและตรวจสอบการบําบัดน้ําเสีย กลุ่มงานบริการทันตกรรม  - งานวิจัยและนวัตกรรมฯ .- งานศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่น .- งานติดตั้งและซ่อมท่อ

.- งานสถานีขนส่ง .- งานบํารุงรักษาและซ่อมแซม .- งานทันตกรรมคลินิก ฝ่ายซ่อมบํารุง

.- งานวิเคราะห์คุณภาพน้ํา .- งานทันตสุขภาพ .- งานซ่อมบํารุง ๑

.- งานซ่อมบํารุง ๒



งานธุรการ

 - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
   (ผู้มีคุณวุฒิ) (๑)
 - คนงาน (๑)

ส่วนบริหารการคลัง ส่วนพัฒนารายได้

ฝ่ายพัสดุและการเงิน ฝ่ายพัฒนารายได้ ฝ่ายผลประโยชน์ฯ ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สิน งานพัฒนารายได้ งานจัดหาผลประโยชน์ฯ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

สํานักการคลัง

งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สิน งานพัฒนารายได้ งานจัดหาผลประโยชน์ฯ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ  - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
   (ผู้มีคุณวุฒิ) (๒)    (ผู้มีคุณวุฒิ) (๒)    (ผู้มีคุณวุฒิ) (๑)    (ผู้มีคุณวุฒิ) (๓)    (ผู้มีคุณวุฒิ) (๓)

 - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  - คนงาน (๓)  - คนงาน (๙)  - เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน
   (ผู้มีคุณวุฒิ) (๑) งานเร่งรัดรายได้    (ผู้มีคุณวุฒิ) (๓)
 - พนักงานขับรถยนต์  - คนงาน (๑)  - เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน
  (ผู้มีทักษะ) (๑)    (ทั่วไป) (๙)
 - คนงาน (๓)

ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป
จํานวน ๒๖

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)
๑

พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญ
  -

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
๑๖



 - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (ผู้มีคุณวุฒิ) (๑)
 - คนงาน (๑)
 - พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป) (๑)

งานวิจัยและประเมินผล งานจัดทํางบประมาณ งานบริการและเผยแพร่ฯ งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานวิเคราะระบบสารสนเทศ
 - คนงาน (๑)  - คนงาน (๑)  - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่  - คนงาน (๑)  - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงาน

กองวิชาการและแผนงาน

งานธุรการ

ฝ่ายแผนและงบประมาณ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

 - คนงาน (๑)  - คนงาน (๑)  - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่  - คนงาน (๑)  - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงาน
  (ผู้มีคุณวุฒิ) (๑)    ประชาสัมพันธ์ (ผู้มีคุณวุฒิ) (๑)   คอมพิวเตอร์ (ผู้มีคุณวุฒิ) (๒)
 - คนงาน (๑)  - พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป) (๑)  - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 

 - คนงาน (๒)   (ผู้มีคุณวุฒิ) (๑)

ประเภทพนักงานจ้าง ผู้มีทักษะ พนักงานจ้างทั่วไป
จํานวน - ๑๕

ผู้เชี่ยวชาญ พนักงานจ้างทั่วไป
๙ -

ผู้มีคุณวุฒิ
๖





ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง ส่วนการโยธา ส่วนช่างสุขาภิบาล

งานธุรการ งานธุรการ งานธุรการ งานธุรการ งานธุรการ
 -ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (ผู้มีคุณวุฒิ) (๑)  - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (ผู้มีคุณวุฒิ) (๑)  - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (ผู้มีคุณวุฒิ) (๑)  - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (ผู้มีคุณวุฒิ) (๑)
  (ผู้มีคุณวุฒิ) (๑)  - คนงาน (๒)  - คนงาน (๒)  - คนงาน (๒)  - พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ) (๑)
 - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  - พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป) (๑)  - พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป) (๑) ฝ่ายสาธารณูปโภค ฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อมฯ
  (ผู้มีคุณวุฒิ) (๑) ฝ่ายควบคุมอาคาร งานกําจัดมูลฝอยฯ
 - คนงาน (๓) ฝ่ายวิศวกรรมโยธา งานบํารุงทางและสะพาน  - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (ผู้มีทักษะ) (๑)
งานการเงินและบัญชี งานควบคุมอาคาร  - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ผู้มีทักษะ) (๑๒)  - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก (ผู้มีทักษะ) (๒)
 - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การคลัง  - คนงาน (๑) งานวิศวกรรมโยธา ๑  - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (ผู้มีทักษะ) (๑)  - ผู้ช่วยช่างเครื่องยนต์ (ผู้มีทักษะ) (๑)
  (ผู้มีคุณวุฒิ) (๑) งานขออนุญาตอาคาร  - ผู้ช่วยช่างสํารวจ (ผู้มีคุณวุฒิ) (๑)  - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก (ผู้มีทักษะ) (๒)  - คนงาน (๗)

 - คนงาน (๑)  - ผู้ช่วยช่างโยธา (ผู้มีคุณวุฒิ) (๑)  - ผู้ช่วงยช่างโยธา (ผู้มีคุณวุฒิ) (๑) งานโรงงานกําจัดขยะมูลฝอยฯ
 - พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ) (๑)  - พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป) (๓)  - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ (ผู้มีคุณวุฒิ) (๑)

ฝ่ายผังเมือง  - คนงาน (๔)  - คนงาน (๒๙) งานเครื่องจักรกลและซ่อมบํารุง
งานสถานที่และไฟฟ้าฯ  - คนงาน (๔)

งานจัดทําผังเมือง ฝ่ายสถาปัตยกรรม  - ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า (ผู้มีคุณวุฒิ) (๓) ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ํา
 - ผู้ช่วยช่างผังเมือง (ผู้มีคุณวุฒิ) (๑)  - ผู้ช่วยช่างศิลป์ (ผู้มีคุณวุฒิ) (๑)

สํานักการช่าง

 - ผู้ช่วยช่างผังเมือง (ผู้มีคุณวุฒิ) (๑)  - ผู้ช่วยช่างศิลป์ (ผู้มีคุณวุฒิ) (๑)
งานสถาปัตยกรรม ๑  - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ผู้มีทักษะ) (๑) งานแบบแผนและก่อสร้าง

 - ผู้ช่วยสถาปนิก (ผู้มีคุณวุฒิ) (๑)  - คนงาน (๔๓)  - ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ (ผู้มีคุณวุฒิ) (๑)
 - ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ (ผู้มีคุณวุฒิ) (๑) ฝ่ายสวนสาธารณะ  - คนงาน (๒)

งานควบคุมและตรวจสอบฯ
งานสถาปัตยกรรม ๒ งานเรือนเพาะชําฯ  - คนงาน (๔)

 - ผู้ช่วยสถาปนิก (ผู้มีคุณวุฒิ) (๑)  - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ผู้มีทักษะ) (๗) งานบํารุงรักษาและซ่อมแซม
 - พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป) (๕)  - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ผู้มีทักษะ) (๕)
 - คนงาน (๕๔)  - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (ผู้มีทักษะ) (๑)

ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล  - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก (ผู้มีทักษะ) (๓)
 - ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า (ผู้มีคุณวุฒิ) (๑)

งานศูนย์เครื่องจักรกล ๑  - คนงาน (๔๓)
 - ผู้ช่วยช่างเครื่องยนต์ (ผู้มีคุณวุฒิ) (๑) งานวิเคราะห์คุณภาพน้ํา
 - คนงาน (๕)  - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ (ผู้มีคุณวุฒิ) (๑)

 - คนงาน (๓)
รวม
๒๘๑

ประเภท
จํานวน

พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญ
 -

พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ)
๒๔

พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ)
๓๘

พนักงานจ้างทั่วไป
๒๑๙



งานธุรการ
 - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (ผู้มีคุณวุฒิ) (๑)
 - พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป) (๑)

ฝ่ายการเงินและบัญชี  ฝ่ายพัฒนารายได้ ฝ่ายผลิต ๑ ฝ่ายผลิต ๒ ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายซ่อมบํารุง

งานการเงินและบัญชี งานจัดเก็บรายได้ งานผลิต ๑ งานผลิต ๓ งานติดตั้งและซ่อมท่อ งานซ่อมบํารุง ๑
 - ผู้ช่วยเจ้าหน้าธุรการ  - ผช.จนท.จัดเก็บฯ (ผู้มีคุณวุฒิ) (๘)  - พนักงานผลิตน้ําฯ  - ผู้ช่วยช่างโยธา  - พนักงานขับเครื่องจักรกล  - ผู้ช่วยช่างเครื่องยนต์

   (ผู้มีคุณวุฒิ) (๑)  - ผช.จนท.ระบบงานฯ(ผู้มีคุณวุฒิ)(๑)   (ผู้มีทักษะ) (๕)   (ผู้มีคุณวุฒิ) (๒)   ขนาดเบา (ผู้มีทักษะ) (๑)   (ผู้มีคุณวุฒิ) (๒)

สํานักการประปา

ส่วนผลิต ส่วนบริการและซ่อมบํารุงส่วนบริหารธุรกิจการประปา

 - คนงานทั่วไป (๑๘)  - พนักงานผลิตน้ําฯ  - ผช.จนท.การประปา  - ผช.จนท.การประปา  - ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

 ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน งานเร่งรัดรายได้   (ทั่วไป) (๑๗)   (ผู้มีคุณวุฒิ) (๒)   (ผู้มีคุณวุฒิ) (๒)   (ผู้มีคุณวุฒิ) (๑)

 - ผช.จนท.จัดเก็บฯ (ผู้มีคุณวุฒิ) (๑) งานผลิต ๒  - ผช.จนท.ระบบงานฯ  - คนงาน (๒๘)  - ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า

งานพัสดุและทรัพย์สิน  - คนงาน (๑)  - พนักงานผลิตน้ําประปา   (ผู้มีคุณวุฒิ) (๒) งานวิศวกรรม   (ผู้มีคุณวุฒิ) (๑)

 - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ งานอ่านมาตรวัดน้ํา   (ผู้มีทักษะ) (๑๑)  - ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  - ผู้ช่วยช่างโยธา  - คนงาน (๒)

  (ผู้มีคุณวุฒิ) (๑)  - ผช.จนท.การประปา (ผู้มีคุณวุฒิ) (๘)  - ผู้ช่วยวิศวกรโยธา   (ผู้มีคุณวุฒิ) (๒)   (ผู้มีคุณวุฒิ) (๒) งานซ่อมบํารุง ๒
 - คนงาน ๒)  - พนักงานจดมาตรวัดน้ํา (ทั่วไป) (๒๖)   (ผู้มีคุณวุฒิ) (๑)  - พนักงานผลิตน้ําฯ  - ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ  - ผช.จนท.การประปา 

งานตัดมาตรวัดน้ํา  - ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า   (ทั่วไป) (๑)   (ผู้มีคุณวุฒิ) (๒)   (ผู้มีคุณวุฒิ) (๑)

 - ผช.จนท.การประปา   (ผู้มีคุณวุฒิ) (๑)

   (ผู้มีคุณวุฒิ) (๑)  - พนักงานผลิตน้ําฯ

 - คนงาน (๖)   (ทั่วไป) (๑๙)

 - คนงาน (๑)

รวม
๑๘๒

ประเภทพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป
 -

ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีคุณวุฒิ
๕๙

ผู้มีทักษะ
๑จํานวน ๑๒๒



สํานักปลัดเทศบาล

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายอํานวยการ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายป้องกันฯ ฝ่ายรับถ่ายโอนภารกิจ

งานธุรการ งานระบบ ฯ งานทะเบียนราษฎร งานศูนย์ป้องกันฯ งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร
 - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุการ  - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียน  - พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ) (๗)  - คนงาน (๕)
   (ผู้มีคุณวุฒิ) (๗)    (ผู้มีคุณวุฒิ) (๒)    (ผู้มีคุณวุฒิ) (๒)  - พนักงานดับเพลิง (ผู้มีทักษะ) (๑๒)
 - พนักงานขับรถยนต์  - คนงาน (๑)  - คนงาน (๗)  - คนงาน (๑)
   (ทั่วไป) (๓)  - พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป) (๔)
 - คนงาน (๑๔) งานเทศพาณิชย์ งานบัตรประจําตัวประชาชน  - พนักงานดับเพลิง (ทั่วไป) (๑๐)

 - คนงาน (๑)  - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียน งานสถานีย่อยแห่งที่ ๑
   (ผู้มีคุณวุฒิ) (๑)  - พนักงานขับรถยนต์   (ผู้มีทักษะ) (๓)
 - คนงาน (๓)  - พนักงานดับเพลิง (ผู้มีทักษะ) (๑๑)

 - พนักงานขับรถยนต์  (ทั่วไป) (๒) - พนักงานขับรถยนต์  (ทั่วไป) (๒)
 - พนักงานดับเพลิง (ทั่วไป) (๓)

งานสถานีย่อยแห่งที่ ๒
 - พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ) (๒)
 - พนักงานดับเพลิง (ผู้มีทักษะ) (๓)
 - พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป) (๓)
 - พนักงานดับเพลิง (ทั่วไป) (๗)

งานสื่อสาร
 - พนักงานวิทยุ  (ผู้มีทักษะ) (๒)
 - พนักงานวิทยุ (ทั่วไป) (๓)
งานรักษาความสงบเรียบร้อยฯ
 - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (ผู้มีคุณวุฒิ) (๒)
 - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทศกิจ  (ผู้มีคุณวุฒิ) (๕)
 - พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป) (๑)
 - พนักงานเทศกิจ (ทั่วไป( (๑๔) 
 - คนงาน (๑) - คนงาน (๑)

ผู้มีทักษะ พนักงานจ้างทั่วไป
๔๐ ๘๒

ประเภทพนักงานจ้าง
จํานวน

ผู้เชี่ยวชาญ
 -

รวม
๑๔๑

ผู้มีคุณวุฒิ
๑๙



   



ฝ่ายแผนงานและโครงการ

งานธุรการ งานแผนงานและโครงการ งานศึกษานิเทศ์ งานวิจัยและนวัตกรรมฯ
 - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (ผู้มีคุณวุฒิ) (๒)  - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  - คนงานทั่วไป (๑)  - ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  - ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
 - พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป) (๓)   (ผู้มีคุณวุฒิ) (๒)   (ผู้มีคุณวุฒิ) (๑)   (ผู้มีคุณวุฒิ) (๑)
 - คนงานทั่วไป (๓) ฝ่ายกิจการโรงเรียน

งานโรงเรียน
 - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
   (ผู้มีคุณวุฒิ) (๑)

ฝ่ายการศึกษานอกระบบฯ ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน ฝ่ายส่งเสริมศาสนาฯ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยา)
 - ผู้ช่วยครูผู้สอนระดับมัธยมฯ(ผู้มีคุณวุฒิ)(๓)

งานการศึกษานอกระบบฯ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานศูนย์วัฒนธรรมฯ งานการเจ้าหน้าที่  - บุคลากรสนับสนุนการสอน(ผู้มีคุณวุฒิ)(๒)
 - ผู้ช่วยบรรณารักษ์ (ผู้มีคุณวุฒิ) (๑)  - พนักงานขับรถยนต์  - ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  - คนงานทั่วไป (๑)  - ผู้ดูแลเด็กอนุบาลฯ (ผู้มีคุณวุฒิ)(๒)
 - คนงานทั่วไป (๑)    (ผู้มีทักษะ) (๒)    (ผู้มีคุณวุฒิ) (๑)  - พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ) (๑)

งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์  - คนงานทั่วไป (๑๐)  - คนงานทั่วไป (ทั่วไป) (๒)  - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ(ผู้มีคุณวุฒิ)(๑) โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย)

ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาฯ

สํานักการศึกษา

หน่วยศึกษานิเทศ์

ส่วนบริหารการศึกษา

งานมาตรฐานฯ

งานวางแผนบุคคลและทะเบียน
งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์  - คนงานทั่วไป (๑๐)  - คนงานทั่วไป (ทั่วไป) (๒)  - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ(ผู้มีคุณวุฒิ)(๑) โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย)

 - คนงานทั่วไป (๑)  - ผู้ช่วยครูผู้สอนระดับอนุบาลฯ(ผู้มีคุณวุฒิ)(๑)
 - ผู้ดูแลเด็กอนุบาลฯ (ผู้มีคุณวุฒิ) (๓)

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครฯ  - บุคลากรสนับสนุนการสอน(ผู้มีคุณวุฒิ)(๑)

 - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีคุณวุฒิ) (๑)  - ผู้ช่วยครูผู้สอนระดับมัธยมฯ (ผู้มีคุณวุฒิ)(๔)  - ผู้ช่วยครูผู้สอนระดับมัธยมฯ (ผู้มีคุณวุฒิ)(๓)  - พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ) (๑)
 - ผช.จพง.วิทยาศาสตร์การกีฬา(ผู้มีคุณวุฒิ)(๑)  - ผู้ดูแลเด็กอนุบาลฯ (ผู้มีคุณวุฒิ) (๓)  - ผู้ดูแลเด็กอนุบาลฯ (ทั่วไป) (๒)

 - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีคุณวุฒิ) (๑)  - ผู้ช่วยบรรณารักษ์ (ผู้มีคุณวุฒิ) (๑)  - บุคลากรสนับสนุนการสอน(ผู้มีคุณวุฒิ)(๒) โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)
 - ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) (๑)  - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (ผู้มีคุณวุฒิ) (๑)  - พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ) (๑)  - ผู้ช่วยครูผู้สอนระดับมัธยมฯ(ผู้มีคุณวุฒิ)(๑)

 - ผช.นักวิชาการประชาสัมพันธ์(ผู้มีคุณวุฒิ)(๑)  - ผู้ดูแลเด็กอนุบาลฯ (ทั่วไป) (๔)  - ผู้ดูแลเด็กอนุบาลฯ (ผู้มีคุณวุฒิ) (๒)
 - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีคุณวุฒิ) (๑)  - ผู้ช่วยครูผู้สอนกีฬา (ผู้มีคุณวุฒิ) (๖)  - ภารโรง (ทั่วไป) (๒)  - บุคลากรสนับสนุนการสอน(ผู้มีคุณวุฒิ)(๒)

 - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(ผู้มีทักษะ)(๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชลประทานฯ
 -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีคุณวุฒิ) (๑)  - พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ) (๒)  - ผู้ช่วยครูผู้สอนระดับมัธยมฯ(ผู้มีคุณวุฒิ)(๒)  - ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) (๑)

 - พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป) (๑)  - ผู้ดูแลเด็กอนุบาลฯ (ผู้มีคุณวุฒิ) (๔) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กราชนิกูล
 - ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) (๒)  - ภารโรง (ทั่วไป) (๔)  - บุคลากรสนับสนุนการสอน (ผู้มีคุณวุฒิ) (๑)  - ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) (๑)

 - คนงานทั่วไป (๓)  - ผู้ดูแลเด็กอนุบาลฯ (ทั่วไป) (๒)
 - ภารโรง (ทั่วไป) (๑)

รวม
๑๑๒

ประเภทพนักงานจ้าง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองไผ่ล้อม

ศูนย์พัฒนาเด็เล็กเท้าสุระ ซอย ๓

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชํา)

โรงเรียนเทศบาล๕(วัดป่าจิตฯ)

จํานวน  - ๓๙ ๒๘
พนักงานจ้างทั่วไป

45

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเคหะประชาฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหลักร้อย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนหม่อน

ผู้มีคุณวุฒิ ผู้มีทักษะผู้เชี่ยวชาญ
๑๑๒จํานวน  - ๓๙ ๒๘ 45



งานธุรการ งานการเงินและบัญชี งานวิชาการฯ
 - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่   - คนงาน (๑)
   (ผู้มีคุณวุฒิ) (๒)    (ผู้มีคุณวุฒิ) (๑)    ธุรการ (ผู้มีคุณวุฒิ) (๑) 
 - คนงาน (๗)  - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินฯ(ผู้มีคุณวุฒิ)(๒) 
 - พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป) (๑)   

ฝ่ายศูนย์บริการฯ ส่วนบริหารจัดการฯ
งานธุรการ

งานศูนย์บริการฯ ๑  - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (ผู้มีคุณวุฒิ) (๑)

 - คนงาน  (๓)  - คนงาน (๑)
งานศูนย์บริการฯ ๒

กลุ่มงานส่งเสริมฯ กลุ่มงานป้องกันและควบคุมฯ กลุ่มงานส่งเสริมแพทย์ฯ  - ผู้ช่วยพยาบาลฯ ฝ่ายสุขาภิบาลฯ ฝ่ายรักษาความสะอาด กลุ่มงานส่งเสริมฯ

งานแผนงานสาธารณสุข

ส่วนบริการการแพทย์และสาธารณสุข

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มงานวิชาการฯ

กลุ่มงานส่งเสริมฯ กลุ่มงานป้องกันและควบคุมฯ กลุ่มงานส่งเสริมแพทย์ฯ  - ผู้ช่วยพยาบาลฯ ฝ่ายสุขาภิบาลฯ ฝ่ายรักษาความสะอาด กลุ่มงานส่งเสริมฯ
   (ผู้มีคุณวุฒิ) (๑)

งานสาธารณสุขมูลฐาน งานป้องกันและควบคุมฯ งานบริการ ฯ  - คนงาน (๒) งานจัดการเหตุฯ งานรักษาฯ เขต ๑ - ๔ งานส่งเสริมฯ
 - คนงาน (๓)  - พนักงานขับรถยนต์  - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ งานศูนย์บริการฯ ๓  - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่  - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  - คนงาน (๓)
      (ทั่วไป) (๑)    ธุรการ  - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ    ธุรการ    (ผู้มีคุณวุฒิ) (๑)
งานส่งเสริมสุขภาพ  - คนงาน (๓)    (ผู้มีคุณวุฒิ) (๑)    (ผู้มีคุณวุฒิ) (๑)    (ผู้มีคุณวุฒิ) (๑)  - พนักงานขับรถยนต์  (ผู้มีทักษะ) (๓๐)
 - ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมฯ  - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินฯ งานอนามัยฯ  - คนงาน (๓) 
   (ผู้มีคุณวุฒิ) (๑) งานสัตว์แพทย์    (ผู้มีคุณวุฒิ) (๑)  - คนงาน (๒)  - พนักงานขับรถยนต์  (ทั่วไป) (๒๐)
 - คนงาน (๒)  - คนงาน (๑)  - คนงาน (๑) งานสุขาภิบาลอาหาร  - คนงานประจํารถขยะ (๑๒๙)

งานศูนย์บริการฯ ๔  - พนักงานขับรถยนต์  - คนงาน (ปัด/กวาด) (๑๖๙)
 - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินฯ    (ทั่วไป) (๑) เบิกจ่ายจากเงินนอกงบฯ
   (ผู้มีคุณวุฒิ) (๑)  - คนงาน (๘)  - คนงาน (ปัด/กวาด) (๔)
 - คนงาน (๑) งานสุขาภิบาลทั่วไป
 - ภารโรง (ทั่วไป) (๑)  - คนงาน (๒) 

รวม
๔๐๒

   

ประเภทพนักงานจ้าง
จํานวน

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
 - ๓๕๗

ผู้มีคุณวุฒิ
๑๕

ผู้มีทักษะ
30

พนักงานจ้างทั่วไป



งานธุรการ
 - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (ตามภารกิจ) (๑)
 - พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป) (๒)
 - คนงาน (๒)

ฝ่ายพัฒนาชุมชน ฝ่ายสังคมสงเคราะห์

งานพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์
 - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน (ผู้มีคุณวุฒิ) (๘)  - คนงาน (๔)
 - คนงาน (๒)

กองสวัสดิการสังคม

 - คนงาน (๒)

ประเภทพนักงานจ้าง ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีคุณวุฒิ ผู้มีทักษะ พนักงานจ้างทั่วไป รวม
จํานวน  - ๙ - ๑๐ ๑๙
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