แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี

กรอบโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลนครปากเกร็ด
ปลัดเทศบาล
นักบริหารงานเทศบาล ระดับสูง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
รองปลัดเทศบาล
นักบริหารงานเทศบาล ระดับสูง
สานักปลัดเทศบาล

รองปลัดเทศบาล
นักบริหารงานเทศบาล ระดับกลาง

สานักการคลัง
กองการศึกษา

สานักการช่าง

รองปลัดเทศบาล
นักบริหารงานเทศบาล ระดับกลาง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองวิชาการและแผนงาน

กองสวัสดิการสังคม

กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) (๑/๑)

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑/๐)

ฝ่ายอานวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑/๑)

งานธุรการ

ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑/๑)

งานการเจ้าหน้าที่

๑. นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ/ชานาญการ (๑/๐)
๒. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ/ชานาญการ (๑/๐)
๓. เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน (๔/๒)
๔. นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ/ชานาญการ (๑/๐)
- ลูกจ้างประจา
๑. ภารโรง (๑/๑)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑. นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ชานาญการ (๗/๓)
งานพัฒนาบุคลากร
๑. นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ชานาญการ (๒/๑)
๒. เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน (๑/๐)
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

งานเลขานุการผู้บริหาร
และสภาเทศบาล

๑. นักพัฒนาการท่องเที่ยว ปฏิบัติการ/ชานาญการ (๒/๑)

๒. เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน (๑/๐)

๑. นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ/ชานาญการ (๒/๑)

๒. นิติกร ปฏิบัติการ/ชานาญการ (๑/๑)
๓. เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน (๔/๑)

๑. นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ ชานาญการ (๔/๔)
๒. เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน (๖/๐)
๓. เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน (๑/๐)
- ลูกจ้างประจา
๑. พนักงานขับรถยนต์ (๖/๖)
๒. พนักงานวิทยุ (๑/๑)
งานรักษาความสงบ

๑. นิติกร ปฏิบัติการ/ชานาญการพิเศษ (๑/๑)
๒. นักจัดการงานเทศกิจ ปฏิบัติการ/ชานาญการ (๑/๑)
๓. เจ้าพนักงานเทศกิจ ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน (๑/๐)
- ลูกจ้างประจา
๑. พนักงานขับรถยนต์ (๑/๑)
งานดูแลตลาด
๑. นักจัดการงานเทศกิจ ปฏิบัติการ/ชานาญการ (๑/๑)

ระดับ

อานวยการสูง อานวยการ อานวยการต้น ปฏิบัติการ/ชานาญการ/ ปฏิบัติงาน/ ลูกจ้างประจา
กลาง
ชานาญการพิเศษ
ชานาญงาน

รวม

กรอบ

-

๑

๓

๒๔

๑๘

๙

๕๕

จานวนคน

-

๑

๒

๑๔

๓

๙

๒๙

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สานักการคลัง
ผู้อานวยการสานักการคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับสูง) (๑/๐)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑/๑)

ส่วนบริหารการคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง ) (๑/๑)

ส่วนพัฒนารายได้
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง) (๑/๑)

งานธุรการ
๑.เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน (๓/๓)
๒.นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ/ชานาญการ (๑/๐)

ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
(นักบริหารงานการคลัง
ระดับต้น) (๑/๐)

ฝ่ายการเงินและบัญชี
(นักบริหารงานการคลัง
ระดับต้น) (๑/๐)

งานพัสดุและทรัพย์สิน

งานการเงินและบัญชี

๑. นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติการ/ชานาญการ (๓/๓)
๒. เจ้าพนักงานพัสดุ
ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน (๒/๐)

ฝ่ายสถิติการคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (๑/๐)

ฝ่ายพัฒนารายได้และเร่งรัดรายได้
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (๑/๑)
งานพัฒนารายได้

งานสถิติและระเบียบการคลัง
๑. นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ/ชานาญการ (๒/๑)

๑. นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ชานาญการ (๒/๑)

๓. เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน (๑/๑)

งานผลประโยชน์
และกิจการพาณิชย์

๑. นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ปฏิบัติการ/ชานาญการ (๒/๑)

๑. นักวิชาการจัดเก็บรายได้

งานเร่งรัดรายได้

๒. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน (๔/๑)

- ลูกจ้างประจา
๑. พนักงานขับรถยนต์ (๒/๒)
๒. นักการ (๒/๒)

ปฏิบัติการ/ชานาญการ (๒/๑)

๑. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ/ชานาญการ (๑/๑)
๒. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน (๓/๒)
ระดับ

ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (๑/๐) (นักบริหารงานการคลังระดับต้น) (๑/๑)

๒. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน (๕/๓)

อานายการสูง อานวยการ อานวยการ ปฏิบัติการ/ชานาญการ/ ปฏิบัติงาน/ ลูกจ้างประจา
กลาง
ต้น
ชานาญการพิเศษ ชานาญงาน

รวม

กรอบ

๑

๒

๗

๑๗

๒๐

๕

๕๒

จานวนคน

๐

๒

๓

๑๑

๙

๕

๓๐

งานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
๑. นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ชานาญการ/ปฏิบัติการ (๑/๐)
๒.นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ/ชานาญการ(๑/๑)
๓. นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน (๒/๐)
งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

๑. นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ/ชานาญการ (๒/๒)
๒. เจ้าพนักงานการคลัง ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน (๑/๐)

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สานักการช่าง
ผู้อานวยการสานักการช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับสูง) (๑/๑)
ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) (๑/๑)

ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) (๑/๐)

ฝ่ายควบคุมอาคาร
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (๑/๑)

ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
ฝ่ายวิศวกรรม
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (๑/๑) (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (๑/๑)

งานขออนุญาตก่อสร้าง
และควบคุมอาคาร

งานวิศวกรรม

ส่วนช่างสุขาภิบาล
(นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล ระดับกลาง) (๑/๐)

งานประมาณราคา

ฝ่ายจัดการคุณภาพนา
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (๑/๑)
งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

๑. วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ/ชานาญการ (๑/๐) งานดูแลรักษาท่อระบายนา

๑.วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ/ชานาญการ(๑/๑) ๑.นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชานาญงาน (๑/๐) ๑. นายช่างโยธา
๒. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
๒. นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน (๖/๒) ๒.วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ/ชานาญการ (๑/๐)
ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน (๔/๑)
ปฏิบัติการ/ชานาญการ (๑/๐)
๓.นักจัดการงานช่าง ปฏิบัติการ/ชานาญการ(๑/๐)
๔.สถาปนิก ปฏิบัติการ/ชานาญการ (๑/๐)

งานควบคุมผังเมือง
และข้อมูลสารสนเทศ

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
(นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล
ระดับต้น (๑/๐)

งานสถาปัตยกรรมและจัดทาแบบ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑/๑)

๑. นายช่างเครื่องกล
ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน/อาวุโส (๑/๑)

ส่วนการโยธา
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) (๑/๐)
ฝ่ายสาธารณูปโภค
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (๑/๑)
งานบูรณะสาธารณูปโภค
๑. นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน (๒/๐)
๒. นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน/อาวุโส (๑/๑)
งานจัดสถานที่และการไฟฟ้า
๑. นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน (๒)/๑)
๒. นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน (๒/๑)
๓. นายช่างศิลป์ ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน (๑/๐)
๔. .นักจัดการงานช่าง ปฏิบัติการ/ชานาญการ(๑/๐)
งานศูนย์เครื่องจักรกล

งานเครื่องจักรกล
๑. สถาปนิก ปฏิบัติการ/ชานาญการ/ชานาญการพิเศษ (๑/๑)
และซ่อมบารุง
๒. นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน (๒/๒)
งานธุรการ
๑. นักผังเมือง ปฏิบัติการ/ชานาญการ (๑/๑)
๑. วิศวกรเครื่องกล ปฏิบัติการ/ชานาญการ (๑/๑)
๓. นักจัดการงานช่าง ปฏิบัติการ/ชานาญการ(๑/๐)
๒. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ/ชานาญการ (๑/๑)
๒. นายช่างเครื่องกล ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน/อาวุโส (๑/๐)
๓. นายช่างผังเมือง ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน (๑/๑) ๔. นายช่างเขียนแบบ ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน (๑/๐)
๑. นายช่างเครื่องกล ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน อาวุโส (๒/๑)
๑. นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ/ชานาญการ (๒/๑)
๔. นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน (๑/๑)
งานวิศวกรรมจราจร
๒. เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน (๕/๔)
งานสารวจและระวังแนวเขต
๑. วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ/ชานาญการ (๑/๐)
ระดับ อานวยการสูง อานวยการ อานวยการต้น ปฏิบัติการ/ ปฏิบัติงาน/ชานาญ ลูกจ้างประจา รวม
๑. นายช่างโยธา ชานาญงาน (๓/๒)
๒. นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน (๑/๐)
กลาง
ชานาญการ/
งาน/อาวุโส
- ลูกจ้างประจา
งานสวนสาธารณะ
ชานาญการพิเศษ
๑. พนักงานขับรถยนต์ (๕/๕)
๑. นักวิชาการสวนสาธารณะ ปฏิบัติการ/ชานาญการ (๓/๒)
๒. ผู้ช่วยช่างปูน (๒/๒)
กรอบ
๑
๔
๗
๑๘
๓๘
๑๒
๘๐
๒. เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ ชานาญงาน (๑/๐)
๓. ผู้ช่วยช่างไม้ (๑/๑)
๔. คนสวน (๑/๑)
จานวนคน
๑
๑
๖
๘
๑๗
๑๒
๔๕
๕. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (๑/๑)
๖. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (๒/๒)

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง) (๑/๐)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑/๑)

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) (๑/๐)
งานวางแผนสาธารณสุข

งานธุรการ
1.นักจัดการงานทัวไป
่
ปฏิบตั กิ าร/ชานาญการ (๑/1)
๒.เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน (๕/๒)

งานส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

๑. พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ/ชานาญการ/
ชานาญการพิเศษ (๑/๑)
๒. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการ/ชานาญการ (๑/๑)
งานพัฒนาคุณภาพบริการและฝึกอบรม
๑. นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ/ชานาญการ (๑/๐)

๒. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ/ชานาญการ (๑/๐)

- ลูกจ้างประจา
๑. พนักงานขับรถยนต์ (๑๘/๑๘)
๒. คนงานประจารถขยะ (๕/๕)
๓. พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดกลาง (๑/๑)

ฝ่ายบริการสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) (๑/๑)
งานศูนย์บริการสาธารณสุข ๑

งานสัตวแพทย์

๑. นายสัตวแพทย์ ปฏิบัติการ/ชานาญการ (๒/๑)
๑. นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ/ชานาญการ(๑/๑) ๑. พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ/
ชานาญการ/ชานาญการพิเศษ (๒/๒)
งานพัฒนาระบบจัดเก็บขยะมูลฝอย
งานส่งเสริมสุขภาพ
๑.เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน (๑/๐) ๒. นักวิชาการสาธารณสุข
๑.พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ/ชานาญการ (๑/๐)
๒.นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการ/ชานาญการ (๑/๐) ปฏิบัติการ/ชานาญการ (๑/๐)

งานคุ้มครองผู้บริโภค

งานศูนย์บริการสาธารณสุข ๒

๒.นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ/ชานาญการ (๑/๑)

งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
๑.พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบตั กิ าร/ชานาญการ
๑. พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ/ชานาญการ (๑/๑)
ชานาญการพิเศษ (๒/๑)
งานฐานข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานสุขาภิบาลชุมชนเมือง
๒.นักวิชาการสาธารณสุข
งานส่งเสริมสุขภาพจิตและผู้สูงอายุ
และควบคุมเหตุราคาญ
๑. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ/ชานาญการ ( ๑/๐)
ปฏิบตั กิ าร /ชานาญการ(๑/๐)
๑. พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ/ชานาญการ (๑/๑)
๓. นายแพทย์ ปฏิบตั กิ าร/ชานาญการ (๑/๐)
๑. นักวิชาการสุขาภิบาล
งานรักษาความสะอาด
งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ปฏิบัติการ/ชานาญการ (๑/๐)
งานทันตสาธารณสุข
๑. นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ/ชานาญการ (๑/๐)
๑. ทันตแพทย์ ปฏิบตั กิ าร/ชานาญการ๑.พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ/ชานาญการ
งานสุขาภิบาลสถานประกอบการ
ชานาญการพิเศษ (๒/1)
ชานาญการพิเศษ (๑/๑)
งานลดคัดแยกขยะและบริการสิ่งปฏิกูล
๒.เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบตั งิ าน/ชานาญงาน(๑/๐)
๑. นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ/ชานาญการ (๑/๑) ๒. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน (๒/๑)
๑. เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน (๑/๑)
งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
๓. นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ/ชานาญการ (๑/๑)

ระดับ

๑. นักวิชาการสุขาภิบาล
ปฏิบัติการ/ชานาญการ (๑/๐)

อานายการสูง อานวยการ อานวยการ ปฏิบัติการ/ชานาญการ/ ปฏิบัติงาน/ ลูกจ้างประจา
กลาง
ต้น
ชานาญการพิเศษ ชานาญงาน

รวม

กรอบ

-

๑

๓

๓๒

๘

๒๔

๖๘

จานวนคน

-

-

๒

๑๗

๓

๒๔

๔๖

๑. พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ/ชานาญการ (๑/๑)

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กองวิชาการและแผนงาน
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) (๑/๑)

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑/๑)

ฝ่ายนิติการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑/๑)

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑/๐)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑/๑)

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น

๑. นิติกร ปฏิบัติการ/ชานาญการ
ชานาญการพิเศษ (๓/๒)

๑. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ/ชานาญการ (๓/๒)

๑. นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ/ชานาญการ (๒/๒)

งานวิจัยและประเมินผล

๒. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน (๒/๐)

งานธุรการ

งานนิติกรรมสัญญา

๑. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติ/ชานาญการ (๒/๒)
งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

๑. นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ/ชานาญการ (๑/๐)
๒. เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน (๑/๐)

งานจัดทางบประมาณ

๑. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ/ชานาญการ (๑/๑)

๑. นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ/ชานาญการ (๑/๐)

๒. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ/ชานาญการ (๒ /๑)

๒. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ/ชานาญการ (๑/๑)

- ลูกจ้างประจา
๑. พนักงานขับรถยนต์ (๑/๑)

๑. นิติกร ปฏิบัติการ/ชานาญการ
ชานาญการพิเศษ (๒/๑)
งานตราเทศบัญญัติที่ไม่ใช่
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
๑. นิติกร ปฏิบัติการ/ชานาญการ (๒/๑)

๓. เจ้าพนักงานการคลัง ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน (๑/๐)
ระดับ

งานรับเรื่องราวร้องทุกข์

อานวยการ อานวยการ อานวยการ ปฏิบัติการ/ชานาญการ/ ปฏิบัติงาน/ ลูกจ้างประจา
สูง
กลาง
ต้น
ชานาญการพิเศษ ชานาญงาน

รวม

กรอบ

-

๑

๔

๒๐

๔

๑

๓๐

จานวนคน

-

๑

๓

๑๓

-

๑

๑๘

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กองการศึกษา
ผู้อานวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง) (๑/๑)
ฝ่ายบริหารการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (๑/๐)
งานการเจ้าหน้าที่
๑. นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ชานาญการ (๓/๐)

งานวางแผนบุคคลและ
ทะเบียนประวัติ
๑. นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ /ชานาญการ (๑/๐)
งานโรงเรียน

๑. นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ชานาญการ (๑/๑)
งานการศึกษาปฐมวัย
๑. นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ชานาญการ (๑/๐)
งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร
๑. นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ชานาญการ (๑/๑)
งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางการศึกษา
๑. นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ชานาญการ (๑/๐)
งานกิจการนักเรียน

- ลูกจ้างประจา
๑. พนักงานขับรถยนต์ (๑/๑)

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

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑/๑)
งานธุรการ

๑. นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ชานาญการ (๑/๐)

หน่วยศึกษานิเทศก์

โรงเรียน

๑. ศึกษานิเทศก์ คศ.๑ (๒/๐)

ร.ร.วัดบ่อ(นันทวิทยา)
นครปากเกร็ด ๑
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๘.

๑. เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน (๒/๑)
งานงบประมาณ

งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์
และเครือข่ายทางการศึกษา
๑. บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ/ชานาญการ (๑/๑)
งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน

๑. นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติกา ร/ชานาญการ (๑/๑)
๒. นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ชานาญการ (๑/๐)
๓. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน (๑/๐)
๔.นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ/ชานาญการ (๑/๐)

๑. นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ชานาญการ (๑/๐)

งานกีฬาและนันทนาการ

ร.ร.ผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116
นครปากเกร็ด ๒
๑.
๒.
๓.
๑.
๒.
๕.

งานแผนงานและโครงการ
๑. นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ชานาญการ (๑/๐)

๑. นักสันทนาการ ปฏิบัติการ/ชานาญการ (๑/๐)
งานระบบสารสนเทศ

งานส่งเสริมศาสนาประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม

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

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

ร.ร.วัดกู(้ นันทาภิวัฒน์วิทยา)
นครปากเกร็ด ๓

๑. นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ชานาญการ (๑/๐)

๑. นักสันทนาการ ปฏิบัติการ/ชานาญการ (๑/๐)
ระดับ อานวยการ อานวยการ อานวยการ ปฏิบัติการ/ชานาญการ/ ปฏิบัติงาน/ ลูกจ้างประจา ศึกษานิเทศน์
สูง
กลาง
ต้น
ชานาญการพิเศษ ชานาญงาน

รวม

๑.
๒.
๓.
๔.

กรอบ

-

๑

๓

๑๘

๓

๑

๒

๒๘

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จานวนคน

-

๑

๒

๔

๑

๑

๐

๘

๑.
๒.

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

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

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง) (๑/๑)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)(๑/๑)
งานธุรการ
๑. เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน(๒/๒)
๒. นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ/ชานาญการ (๑/๐)

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์

ฝ่ายพัฒนาชุมชน

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)(๑/๑)

ฝ่ายพัฒนาอาชีพ

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) (๑/๑) (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)(๑/๐)

งานสังคมสงเคราะห์

งานส่งเสริมพัฒนาชุมชน

งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

๑. นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติการ/ชานาญการ (๑/๑)

๑. นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ/ชานาญการ (๒/๑)

๑. นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ/ชานาญการ (๑/๐)

งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม

งานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

งานวิชาการและข้อมูลชุมชน

๑. นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติการ/ชานาญการ (๒/๒)

๑. นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ/ชานาญการ (๑/๑)
๒. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน (๑/๐)

ระดับ

อานวยการ อานวยการ อานวยการ ปฏิบัติการ/ชานาญการ/ ปฏิบัติงาน/ ลูกจ้างประจา
สูง
กลาง
ต้น
ชานาญการพิเศษ ชานาญงาน

รวม

กรอบ

-

๑

๔

๘

๓

-

๑๖

จานวนคน

-

๑

๓

๖

๒

-

๑๒

๑. นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ/ชานาญการ (๑/๑)

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
ผูอ้ านวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัว
ประชาชน
(นักบริหารงานทัวไป
่ ระดับกลาง) (1/๑)
ฝ่ ายบริ หารงานทั ่วไป

ฝ่ ายบัตรประจาตัวประชาชน
(นักบริหารงานทัวไป
่ ระดับต้น)
(1/๐)
งานบัตรประจาตัว
ประชาชน

ฝ่ ายทะเบียนราษฎร
(นักบริหารงานทัวไป
่ ระดับต้น) (๑/๐)

(นักบริหารงานทัวไป
่ ระดับต้น) (๑/
๑)

งานทะเบียนราษฎร

งานธุรการ
๑. นักจัดการงานทัวไป
่ ปฏิบตั กิ าร/ชานาญการ (๒/๒)
๒. เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบตั งิ าน/ชานาญงาน (๑/๑)

๑. นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ปฏิบตั กิ าร/ชานาญการ (๔/3)
๒. เจ้าพนักงานทะเบียน ปฏิบตั งิ าน/ชานาญงาน (9/๔)

๑. นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ปฏิบตั กิ าร/ชานาญการ (๕/๕)
๒. เจ้าพนักงานทะเบียน ปฏิบตั งิ าน/ชานาญงาน (๕/๔)

งานสอบสวนด้านทะเบียนราษฎร

งานสอบสวนด้านบัตรประจาตัว
ประชาชน

๑. นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ปฏิบตั กิ าร/ชานาญการ (๑/๑)
๒. เจ้าพนักงานทะเบียน ปฏิบตั งิ าน/ชานาญงาน (๑/๑)

ระดับ

อานวยการ อานวยการ อานวยการ ปฏิบัติการ/ชานาญการ/ ปฏิบัติงาน/ ลูกจ้างประจา
สูง
กลาง
ต้น
ชานาญการพิเศษ ชานาญงาน

รวม

กรอบ

-

๑

๓

๑๓

๑๖

-

๓๓

จานวนคน

-

๑

๑

๑๒

๑๐

-

๒๔

๑. นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ปฏิบตั กิ าร/ชานาญการ (๑/
๑)

หน่วยงานตรวจสอบภายใน
๑. นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ/ชานาญการ (๑/๐)

๒. นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ชานาญการ (๑/๑)
๓. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน (๑/๐)

ระดับ

อานวยการ อานวยการ อานวยการ ปฏิบัติการ/ชานาญการ/ ปฏิบัติงาน/ ลูกจ้างประจา
สูง
กลาง
ต้น
ชานาญการพิเศษ ชานาญงาน

รวม

กรอบ

-

-

-

๒

๑

-

๓

จานวนคน

-

-

-

๑

-

-

๑

๑๐.แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
(พนักงานจ้าง)

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) (๑/๑)

ฝ่ายอานวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑/๑)

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑/๐)

งานการเจ้าหน้าที่
พนักงานจ้างตามภารกิ จ
– ผูช้ ว่ ยนักทรัพยากรบุคคล (6/6)
พนักงานจ้างทัวไป
่
– พนักงานธุรการ (1/0)
งานพัฒนาบุคลากร
พนักงานจ้างตามภารกิ จ
– ผูช้ ว่ ยนักทรัพยากรบุคคล (1/๑)
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
พนักงานจ้างตามภารกิ จ
– ผูช้ ว่ ยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
(3/๓)
– ผูช้ ว่ ยเจ้าพนักงานส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ ว (1/0)

งานธุรการ
พนักงานจ้างผูเ้ ชี่ยวชาญพิ เศษ
– ผูเ้ ชีย่ วชาญพิเศษด้านการวางแผน (๑/1)
พนักงานจ้างตามภารกิ จ
– ผูช้ ว่ ยเจ้าพนักงานธุรการ (4/2)
– พนักงานขับรถยนต์ (5/5)
– ผูช้ ว่ ยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (4/๔)
– ผูช้ ว่ ยนายช่างเครือ่ งกล (1/1)
– ผูช้ ว่ ยช่างไฟฟ้า (1/๑)
พนักงานจ้างทัวไป
่
– พนักงานขับรถยนต์ (2/๑)
– นักการ (2/๒)
– พนักงานดูแลอาคาร (1/1)
– ภารโรง (1/๑)
– พนักงานธุรการ (๑/1)
งานเลขานุการผูบ้ ริ หารและสภาเทศบาล
พนักงานจ้างตามภารกิ จ
– ผูช้ ว่ ยเจ้าพนักงานธุรการ (1/1)
– ผูช้ ว่ ยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1/๑)

ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑/๑)

ระดับ

พนักงานจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

พนักงานจ้างตาม พนักงานจ้างทั่วไป
ภารกิจ

รวม

กรอบ

1

95

๙๒

๑๘๘

คนครอง

1

73

51

125

ว่าง

-

22

๔๑

๖๓

งานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พนักงานจ้างตามภารกิ จ
– พนักงานดับเพลิง (31/31)
– พนักงานวิทยุ (1/0)
– พนักงานขับรถยนต์ (17/12)
– ผูช้ ว่ ยเจ้าพนักงานธุรการ (3/3)
– ผูช้ ว่ ยเจ้าพนักงานป้องกัน (3/2)
พนักงานจ้างทัวไป
่
– พนักงานดับเพลิง (๕๒/35)
– พนักงานขับรถยนต์ (๒๐/8)
– พนักงานวิทยุ (2/2)
งานรักษาความสงบ
พนักงานจ้างตามภารกิ จ
– ผูช้ ว่ ยเจ้าหน้าทีเ่ ทศกิจ (๑๑/11)
– พนักงานขับรถยนต์ (๑/1)
พนักงานจ้างทัวไป
่
– พนักงานเทศกิจ (10/0)
งานดูแลตลาด

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ สานักการคลัง
ผู้อานวยการสานักการคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับสูง) (๑/๐)

ส่วนบริหารการคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง) (๑/๑)

ส่วนพัฒนารายได้
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง) (๑/๑)

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑/๑)
งานธุรการ

ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สนิ
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (๑/๐)

ฝ่ายสถิติการคลัง
ฝ่ายการเงินและบัญชี
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (๑/๐) (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (๑/๐)

งานพัสดุและทรัพย์สิน

งานการเงินและบัญชี

พนักงานจ้างตามภารกิจ

พนักงานจ้างตามภารกิจ

–

ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (4/3)

–

–

ผูช้ ่วยนักวิชาการพัสดุ (3/2)

–

ผูช้ ่วยนักวิชาการเงินและบัญชี (2/2)

–

พนักงานขับรถยนต์ (6/๔)

ฝ่ายพัฒนารายได้และเร่งรัดรายได้
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (๑/๑)

–

ผูช้ ่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (๑/1)

งานพัฒนารายได้

–

ผูช้ ่วยนักจัดการงานทั ่วไป (1/1)

พนักงานจ้างตามภารกิ จ

–
ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานการคลัง (1/๐)

ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานธุรการ (5/3)

–

งานสถิติและระเบียบการคลัง

พนักงานจ้างตามภารกิจ
-

–
ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (5/3)

พนักงานจ้างตามภารกิ จ

ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (2/๒)

งานเร่งรัดรายได้

ผูช้ ่วยนักวิชาการคลัง (1/1)

พนักงานจ้างตามภารกิ จ
–

ผูช้ ่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ (1/๑)

ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (๑/๑)

ฝ่ายผลโยชน์และกิจการพาณิชย์
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (๑/๐)
งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

งานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน

พนักงานจ้างตามภารกิ จ

พนักงานจ้างตามภารกิ จ

-

ผูช้ ่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
(4/3)

–

ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานการคลัง (29/12)

–

ผูช้ ่วยนายช่างโยธา (6/๓)

ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(33/17)

–

ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1/0)

–
–

ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานการคลัง (1/๑)

–

ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานธุรการ

–

ผูช้ ่วยนักจัดการงานทั ่วไป (1/1)

(2/1)

พนักงานจ้างทั ่วไป
-

เจ้าหน้าทีท่ ะเบียนทรัพย์สนิ (3/3)

–

ลูกมือช่างแผนทีภ่ าษี (1/0)

พนักงานจ้างทั ่วไป

งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียน
ทรัพย์สิน

–

พนักงานจ้างตามภารกิ จ

คนงานทั ่วไป(เก็บเงิน) (36/3๔)

–

ระดับ

พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป

รวม

กรอบ

111

40

๑๕๑

คนครอง

60

3๘

๙๘

ว่าง

51

2

๕๓

ผูช้ ่วยนักวิชาการคลัง (2/0)

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ สานักการช่าง
ผู้อานวยการสานักการช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับสูง) (๑/๑)
ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) (๑/๑)

ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) (๑/๐)

ส่วนช่างสุขาภิบาล
(นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล ระดับกลาง) (๑/๐)

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑/๑)

ฝ่ายควบคุมอาคาร
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (๑/๑)

ฝ่ายวิศวกรรม
ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (๑/๑) (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (๑/๑)
งานขออนุญาตก่อสร้างและควบคุม
งานวิ ศวกรรม
งานประมาณราคา
อาคาร
พนักงานจ้างตามภารกิ จ
พนักงานจ้างตามภารกิ จ
งานควบคุมผังเมืองและข้อมูล
– ผูช้ ่วยวิศวกรโยธา (๔/3)
– ผูช้ ่วยช่างสารวจ (2/๐)
สารสนเทศ
งานสถาปัตยกรรมและจัดทาแบบ– ผูช้ ่วยนายช่างโยธา (๖/๕)
พนักงานจ้างตามภารกิ จ
พนักงานจ้างตามภารกิ จ
– ผูช้ ่วยช่างโยธา (1/0)
– ผูช้ ่วยนายช่างเขียนแบบ (๔/๔)
– ผูช้ ่วยช่างผังเมือง (2/0)
– ผูช้ ่วยสถาปนิก (3/0)
– ผูช้ ่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (๒/๑)
พนักงานจ้างทั ่วไป
งานสารวจและระวังแนวเขต
– คนงานทั ่วไป (1/๐)
พนักงานจ้างตามภารกิ จ

งานธุรการ
ฝ่ายจัดการคุณภาพนา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
(นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล ระดับต้น) (๑/๑)
– ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานธุรการ (๑๓/๑๐)
– ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (1/0) งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
– ผูช้ ่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (2/๒) พนักงานจ้างตามภารกิจ
– ผูช้ ่วยนักวิชาการสิง่ แวดล้อม
– ผูช้ ่วยนักจัดการงานทั ่วไป (๕/๕)
(๒/1)
พนักงานจ้างทั ่วไป
– ผูช้ ่วยนักวิเคราะห์นโยบาย
– คนงานทั ่วไป (1/๐)
และแผน (๒/๒)
พนักงานจ้างทั ่วไป
–พนักงานขับรถยนต์ (๑/๐)

–ผูช้ ่วยช่างโยธา (1/0)

ระดับ

พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป

พนักงานจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

รวม

กรอบ

13๖

15๙

๑

๒๙๖

คนครอง

๙๑

๑๐๑

๐

๑๙๒

ว่าง

๔๕

๕๘

๑

๑๐๔

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
(นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล ๗ระดับต้น(๑/๐)
งานดูแลรักษาท่อระบายนา
พนักงานจ้างทั ่วไป
– คนงานทั ่วไป (37/๓๒)
งานเครื่องจักรกลและซ่อมบารุง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
– พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(2/๑)
– พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
(๓/3)
– พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก(๓/
๐)
– ผช.ช่างเครื่องกล (4/๔)
– ผช.ช่างไฟฟ้า (4/4)
พนักงานจ้างทั ่วไป
– พนักงานขับรถยนต์ (3/3)
– พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(2/๑)

ส่วนการโยธา
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) (๑/๐)
ฝ่ายสาธารณูปโภค
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (๑/๑)
งานวิ ศวกรรมจราจร
งานบูรณะสาธารณูปโภค
พนักงานจ้างทั ่วไป
พนักงานจ้างตามภารกิจ
– คนงานทั ่วไป (๕/๓)
– ช่างไม้ (5/1)
งานสวนสาธารณะ
– ช่างปูน (8/๒)
พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิ เศษ
พนักงานจ้างทั ่วไป
– ผูเ้ ชีย่ วชาญพิเศษด้านการส่งเสริม
– คนงานทั ่วไป (26/๒5)
การลงทุนและอาชีพ (๑/๐)
– ช่างไม้ (8/๑)
พนักงานจ้างตามภารกิ จ
– ผูช้ ่วยช่างปูน (5/๒)
– พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
งานจัดสถานที่และการไฟฟ้า
(2/2)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
– พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (3/3) – ผูช้ ่วยนักวิชาการสวนสาธารณะ
– พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (๒/1)(1/1)
– ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานสวนสาธารณะ
– ผูช้ ่วยนายช่างไฟฟ้า (5/๕)
(2/1)
– ผูช้ ่วยนายช่างศิลป์ (2/2)
– ช่างไม้ (3/1)
– ช่างไม้ (2/๑)
– คนสวน (10/๘)
พนักงานจ้างทั ่วไป
พนักงานจ้างทั ่วไป
– พนักงานขับรถยนต์ (1/1)
– พนักงานขับรถยนต์ (2/2)
– คนงานทั ่วไป (13/๑๒)
– คนงานทั ่วไป (7/7)
– คนงานทั ่วไป (งานไฟฟ้า) (14/4)
– คนสวน (27/๔)
งานศูนย์เครื่องจักรกล
พนักงานจ้างตามภารกิ จ
– พนักงานขับรถยนต์ (11/๑๐)
– พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(5/3)
– พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
(๙/๕)
พนักงานจ้างทั ่วไป
– พนักงานขับรถยนต์ (๔/๓)
– พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (๒/
๑)

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง) (๑/๐)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (๑/๑)

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น (๑/๐)

งานวางแผนสาธารณสุข
งานธุรการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (๒/๒)
– ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (๒/๑)
– ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(๑/๑)พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์ (๑/๑)
– ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป (๔/๔)
งานพัฒนาคุณภาพบริการและฝึกอบรม
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างตามภารกิจ
– พนักงานขับรถยนต์ (๒/๑)
- ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (๑/๑)
- คนงานกวาดถนน (๑/๑
งานฐานข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- คนงานทั่วไป (๑/๑)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (๒/๐)
- ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (๑/๑)
งานรักษาความสะอาด
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (๖/๒)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข (๓/๐)
- ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (๑/๑)
พนักงานจ้างทั่วไป
- พนักงานขับรถยนต์ (๒/๑)
- คนงานกวาดถนน (๑๓๓/๗๒)
- คนงานทั่วไป (๗๒/๖๒)

งานลดคัดแยกขยะและบริการสิ่งปฏิกูล
พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงานกวาดถนน (๑/๑)
- คนงานทั่วไป (๑/๑)
งานส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พนักงานตามภารกิจ
- ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (๑/๑)
พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงานทั่วไป (๑/๑)
งานพัฒนาระบบจัดเก็บขยะมูลฝอย
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- พนักงานขับรถยนต์ (๓๙/๓๑)
- ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป (๒/๒)
พนักงานจ้างทั่วไป
- พนักงานขับรถยนต์ (๒/๑)
- พนักงานขับรถบรรทุกขยะ (๔๙/๒๑)
- คนงานประจารถขยะ (๒๑๑/๑๓๒)
- คนงานกวาดถนน (๑/๑)
- คนงานทั่วไป (๔/๓)
- คนงานประจารถดูดสิ่งปฏิกูล (๖/๓)
- นายท้ายเรือบรรทุกขยะ (๑/๑)
- คนงานประจาเรือ (๒/๐)
- ยาม (๓/๐)
- ภารโรง (๒/๐)

ฝ่ายบริการสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) (๑/๑)
งานศูนย์บริการสาธารณสุข ๑
พนักงานจ้างตามภารกิจ
– พนักงานขับรถยนต์ (๑/๑)
– ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (๑/๑)
พนักงานจ้างทั่วไป
– พนักงานขับรถยนต์ (๒/๑)
– คนงานทั่วไป (๒/๒)
งานศูนย์บริการสาธารณสุข ๒
พนักงานจ้างตามภารกิจ
– ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (๑/๑)
พนักงานจ้างทั่วไป
– พนักงานขับรถยนต์ (๑/๑)
– คนงานทั่วไป (๔/๔)
งานทันตสาธารณสุข
พนักงานจ้างตามภารกิจ
– พนักงานขับรถยนต์ (๑/๑)
– พนักงานจ้างทั่วไป
– คนงานทั่วไป (๒/๒)
งานสัตวแพทย์
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยสัตวแพทย์ (๔/๐)
พนักงานจ้างทั่วไป
- พนักงานขับรถยนต์ (๓/๑)
- คนงานประจารถขยะ (๑/๑)
- คนงานกวาดถนน (๑/๑)
- คนงานทั่วไป (๖/๒)

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง) (๑/๐)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (๑/๑)

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น (๑/๐)

ฝ่ายบริการสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) (๑/๑)

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

พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป

รวม

กรอบ

๘๙

๕๒๘

๖๑๗

คนครอง

๖๑

๓๒๖

๓๒๗

ว่าง

๒๘

๒๐๒

๒๓๐

งานส่งเสริมสุขภาพ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (๑/๐)
- ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข (๑/๑)
พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงานทั่วไป (๑/๐)
งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- พนักงานขับรถยนต์ (๑/๑)
- ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (๑/๑)
งานส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (๑/๐)
- ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข (๑/๐)
งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- พนักงานขับรถยนต์ (๒/๒)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (๑/๐)
พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงานประจารถขยะ (๒/๒)
- คนงานกวาดถนน (๑/๑)
- คนงานทั่วไป (๓/๒)
งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงานทั่วไป (๑/๐)

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ กองวิชาการและแผนงาน
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) (๑/๑)

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑/๑)
งานธุรการ
พนักงานจ้างตามภารกิ จ
– ผูช้ ว่ ยเจ้าพนักงานธุรการ (๑/1)
– ผูช้ ว่ ยนักจัดการงานทัวไป
่ (1/1)
พนักงานจ้างทัวไป
่
– คนงานทัวไป
่ (1/1)
– พนักงานขับรถยนต์ (1/0)

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑/๑)

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑/๐)

งานบริ การข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่ น
พนักงานจ้างตามภารกิ จ
– ผูช้ ว่ ยนักประชาสัมพันธ์ (6/6)
– ผูช้ ว่ ยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (3/3)
– ผูช้ ว่ ยช่างไฟฟ้า (๒/2)
– ผูช้ ว่ ยช่างภาพ (๑/1)
งานบริ การและเผยแพร่วิชาการ
พนักงานจ้างตามภารกิ จ
– ผูช้ ว่ ยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (๑/1)

ฝ่ายนิติการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑/๑)

งานวิ เคราะห์นโยบายและแผน
พนักงานจ้างตามภารกิ จ
- ผูช้ ว่ ยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (๒/2)
งานวิ จยั และประเมิ นผล
พนักงานจ้างตามภารกิ จ
- ผูช้ ว่ ยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1/1)
งานจัดทางบประมาณ
พนักงานจ้างตามภารกิ จ
- ผูช้ ว่ ยเจ้าพนักงานการคลัง (๑/0)
- ผูช้ ว่ ยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1/1)

พนักงานจ้างตามภารกิ จ
- พนักงานขับรถยนต์ (๑/1)
– ผูช้ ว่ ยเจ้าพนักงานธุรการ (3/3)
งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
งานนิ ติกรรมสัญญา
- ผูช้ ว่ ยนิตกิ ร (2/2)
งานเทศบัญญัติที่ไม่ใช่งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี

ระดับ

พนักงานจ้างตามภารกิ จ

พนักงานจ้างทัวไป
่

รวม

กรอบ

26

2

28

คนครอง

25

๑

26

ว่าง

1

1

2

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ กองการศึกษา
ผู้อานวยการกองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ระดับกลาง) (๑/๑)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑/๑) งานการเจ้าหน้ าที่
พนักงานจ้างตามภารกิ จ
- พนักงานขับรถ (2/2)
พนักงานจ้างทัวไป
่
- แม่ครัว (1/0)
- ภารโรง (6/1)
- พนักงานขับรถ (2/2)
งานธุรการ
พนักงานจ้างตามภารกิ จ
- ผูช้ ว่ ยนักวิชาการเงินและบัญชี (1/1)
- ผูช้ ว่ ยเจ้าพนักงานธุรการ (5/4)
พนักงานจ้างทัวไป
่
- พนักงานขับรถ (3/1)
งานงบประมาณ
พนักงานจ้างตามภารกิ จ
- ผูช้ ว่ ยนักวิชาการพัสดุ (2/2)
- ผูช้ ว่ ยเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี (2/2)
- ผูช้ ว่ ยเจ้าพนักงานพัสดุ (1/1)
งานแผนงานและโครงการ
พนักงานจ้างตามภารกิ จ
- ผูช้ ว่ ยนักวิชาการศึกษา (2/2)
งานระบบสารสนเทศ
พนักงานจ้างตามภารกิ จ
- ผูช้ ว่ ยนักวิชาการศึกษา (1/1)

ฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ระดับต้น) (๑/๐)

งานวางแผนบุคคลและทะเบียน
ประวัติ
พนักงานจ้างตามภารกิ จ
- ผูช้ ว่ ยนักวิชาการศึกษา (1/1) พนักงานจ้างตามภารกิ จ
งานการศึกษาปฐมวั
ย กวิชาการศึกษา (1/1)
- ผูช้ ว่ ยนั
พนักงานจ้างทัวไป
่
พนักงานจ้างตามภารกิ จ
- ผูช้ ว่ ยนักวิชาการศึกษา (1/1) - แม่ครัว (1/1)
- ผูด้ ูแลเด็ก (2/2)
- ผูช้ ว่ ยครูผดู้ ูแลเด็ก (3/0)
- ผูด้ ูแลเด็ก (13/2)
ศพด.รร.ชลประทานสงเคราะห์
พนักงานจ้างตามภารกิ จ
- ผูช้ ว่ ยครูผดู้ ูแลเด็ก (1/1)
- ผูด้ ูแลเด็ก (2/1)
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กรร.ไทยรัฐวิ ทยา 95
พนักงานจ้างตามภารกิ จ
พนักงานจ้างทัวไป
่
- ผูด้ ูแลเด็ก (1/1)
- ผูด้ ูแลเด็ก (1/1)
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กรร.ประชาสงเคราะห์
พนักงานจ้างตามภารกิ จ
พนักงานจ้างทัวไป
่
- ผูช้ ว่ ยครูผดู้ ูแลเด็ก (1/1)
- ภารโรง (1/1)
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบางพัง
พนักงานจ้างตามภารกิ จ
พนักงานจ้างทัวไป
่
- ผูด้ ูแลเด็ก (2/1)
- ภารโรง (1/1)
- แม่ครัว (1/1)
ั นาเด็กเล็กวัดบ่อ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กรร.ชลประทานศูนย์พฒ
พนักงานจ้างตามภารกิ จ
พนักงานจ้างตามภารกิ จ
- ผูด้ ูแลเด็ก (1/1)
- ผูด้ ูแลเด็ก (1/1)
ั นาเด็กเล็กวัดกู้
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กวัดบางพูดใน ศูนย์พฒ
พนักงานจ้างตามภารกิ จ
พนักงานจ้างทัวไป
่
- ผูด้ ูแลเด็ก (1/1)
- ผูด้ ูแลเด็ก (2/2)
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กวัดโพธิ์ บา้ นอ้อย
พนักงานจ้างตามภารกิ จ
พนักงานจ้างทัวไป
่
- ผูด้ ูแลเด็ก (1/1)
- ผูด้ ูแลเด็ก (1/1)
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กวัดผาสุกมณี จกั ร
พนักงานจ้างตามภารกิ จ
- ผูด้ ูแลเด็ก (1/1)
- ผูช้ ว่ ยครูผดู้ ูแลเด็ก (1/0)
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กวัดสลักเหนื อ
พนักงานจ้างทัวไป
่
พนักงานจ้างตามภารกิ จ
- ผูด้ ูแลเด็ก (1/1)
- ผูด้ ูแลเด็ก (3/2)

งานโรงเรียน

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

งานศึกษานอกระบบโรงเรียนและตาม
อัธยาศัย
พนักงานจ้างตามภารกิ จ
- ผูช้ ว่ ยครู(สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์) (4/4)- ผูช้ ว่ ยครู(สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ) (4/4) พนักงานจ้างตามภารกิ จ
- ผูช้ ว่ ยครู(สาขาวิชาเอกประถมศึกษา) (1/1)- ผูช้ ว่ ยครู (8/0)
- ผูช้ ว่ ยนักวิชาการศึกษา (3/0)
- ผูช้ ว่ ยครู(สาขาวิชาเอกศิลปศึกษา) (1/1) - ผูช้ ว่ ยนักวิชาการศึกษา (2/2)
งานห้องสมุด พิ พิธภัณฑ์และเครือข่าย
- ผูช้ ว่ ยครู(สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์) (2/2)- บุคลากรสนับสนุนการสอน(ธุรการ) (1/1)
การศึกษา
- ผูช้ ว่ ยครู(สาขาวิชาเอกภาษาไทย) (2/2) - พนักงานขับรถยนต์ (1/0)
- ผูช้ ว่ ยครู(สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา) (5/5)
งานกิ จกรรมเด็กและเยาวชน
พนักงานจ้างทัวไป
่
- พนักงานขับรถ (1/1)
งานกี
ฬ
าและนั
น
ทนาการ
โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิ ทยา)
พนักงานจ้างตามภารกิ จ
พนักงานจ้างทัวไป
่
พนักงานจ้างตามภารกิ จ
- ผูช้ ว่ ยสันทนาการ (1/1)
- ผูด้ ูแลเด็ก (7/7)
- ผูช้ ว่ ยครู (3/2)
งานส่งเสริ มศาสนาประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
- ผูช้ ว่ ยครู (สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์) (1/0)- ภารโรง (7/7)
- ผูช้ ว่ ยสันทนาการ (1/1)
- คนงานทัวไป
่ (4/4)
- บุคลากรสนับสนุนการสอน (ธุรการ)
- บุคลากรสนับสนุนการสอน การเงิน บัญชี และพัสดุ
โรงเรียนผาสุกมณี จกั รที่ 116
พนักงานจ้างตามภารกิ จ
พนักงานจ้างทัวไป
่
- ผูช้ ว่ ยครู (3/2)
- ผูด้ ูแลเด็ก (5/5)
- ผูช้ ว่ ยครู(สาขาวิชาเอกพลศึกษา) (2/2) - ภารโรง (3/3)
- บุคลากรสนับสนุนการสอนการเงิน
- คนงานทัวไป
่ (2/2)
บัญชีและพัสดุ (1/1)
- บุคลากรสนับสนุนการสอนโภชนาการ อนามัยโรงเรียน (1/1)
- บุคลากรสนับสนุนการสอนคอมพิวเตอร์โสตทัศศึกษา (1/๐)
- ผูด้ ูแลเด็ก (3/3)
โรงเรียนวัดกู้(นันทาภิ วฒ
ั น์ วิทยา)
พนักงานจ้างทัวไป
่
พนักงานจ้างตามภารกิ จ
- ผูด้ ูแลเด็ก (5/5)
- ผูด้ ูแลเด็ก (3/3)
- บุคลากรสนับสนุนการสอนการเงิน บัญชีและพัสดุ (1/1)
ระดับ
พนักงานจ้างตามภารกิ จ พนักงานจ้างทัวไป
่

หน่วยศึกษานิเทศก์

รวม

กรอบ

109

53

162

คนครอง

73

42

115

ว่าง

36

11

47

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ กองสวัสดิการสังคม
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ๘) (๑)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑/๑)
งานธุรการ
พนักงานจ้างตามภารกิ จ
- ผูช้ ว่ ยเจ้าพนักงานธุรการ (3/3)
- พนักงานขับรถยนต์ (1/1)
พนักงานจ้างทัวไป
่
- ภารโรง (1/0)

ฝ่ายพัฒนาชุมชน
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) (๑/๑)

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) (๑/๑)

งานส่งเสริ มพัฒนาชุมชน
พนักงานจ้างตามภารกิ จ
– ผูช้ ว่ ยนักพัฒนาชุมชน (2/2)

งานสังคมสงเคราะห์
พนักงานจ้างตามภารกิ จ
- ผูช้ ว่ ยนักพัฒนาชุมชน (1/1)
งานส่งเสริ มและสวัสดิ การสังคม

ระดับ

งานวิ ชาการและข้อมูลชุมชน
พนักงานจ้างตามภารกิ จ
– ผูช้ ว่ ยนักพัฒนาชุมชน (3/3)

พนักงานจ้างตามภารกิ จ พนักงานจ้างทัวไป
่

รวม

กรอบ

11

1

12

คนครอง

11

0

11

ว่าง

0

1

1

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) (๑/๐)
งานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
พนักงานจ้างตามภารกิ จ
– ผูช้ ว่ ยนักพัฒนาชุมชน (1/1)

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
ผู้อานวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) (๑/๑)

ฝ่ายทะเบียนราษฎร
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1/0)

ฝา่ ยบริหารงานทัวไป
่
(นักบริหารงานทัวไป
่ ระดับต้น) (1/1)

ฝ่ายบัตรประจาตัวประชาชน
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1/0

งานทะเบียนราษฎร
พนักงานจ้างตามภารกิ จ
– ผูช้ ว่ ยเจ้าพนักงานทะเบียน (7/5)
งานสอบสวนด้านทะเบียนราษฎร
พนักงานจ้างตามภารกิ จ
- ผูช้ ว่ ยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร (๑/1)

งานธุรการ
พนักงานจ้างตามภารกิ จ
– ผูช้ ว่ ยเจ้าพนักงานธุรการ (2/2)
– พนักงานขับรถยนต์ (2/0)
– ผูช้ ว่ ยนักจัดการงานทัวไป
่ (2/0)

งานบัตรประจาตัวประชาชน
พนักงานจ้างตามภารกิ จ
- ผูช้ ว่ ยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร (๑/0)
- ผูช้ ว่ ยเจ้าพนักงานทะเบียน (1/1)
งานสอบสวนด้านบัตรประจาตัวประชาชน
พนักงานจ้างตามภารกิ จ
- ผูช้ ว่ ยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร (๑/1)

ระดับ

พนักงานจ้างตามภารกิจ

พนักงานจ้างทั่วไป

รวม

กรอบ

17

-

17

คนครอง

10

-

10

ว่าง

7

-

7

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ หน่วยงานตรวจสอบภายใน
พนักงานจ้างตามภารกิ จ
– ผูช้ ว่ ยนักวิชาการเงินและบัญชี (๑/1)

ระดับ

พนักงานจ้างตามภารกิ จ พนักงานจ้างทัวไป
่

รวม

กรอบ

๑

-

๑

คนครอง

1

-

๑

ว่าง

-

-

-

