
         โครงสร�างสํานักปลัดเทศบาล 

 

 

หัวหน�าสํานักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต�น) 

นายธวัชชัย  ไทยกรรณ� 

ฝ�ายปกครอง 

หัวหน�าฝ!ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต�น) 
  น.ส.พัทย�ชรินทร�  พรหมเสน  
งานสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม 
- นักวิชาการสาธารณสุข ปก / ชก (ว,าง) 
- นายอนันท�  จุมปาจม  คนงานจ�างเหมาจัดเก็บขยะ 
- อัครวัฒน�  ดอนไพใหญ, คนงานจ�างเหมาจัดเก็บขยะ 
งานบริหารทั่วไป 
- น.ส.สร�อยฟ3า  แสงพารา นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  
งานป3องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
งานรักษาความสงบเรียบร�อย 
- จ.ส.ท. สุวรรณ  มูลละ  
  เจ�าพนักงานป3องกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน  
- นายธิติวุฒิ  แก�วกองมา พนักงานดับเพลิง 
- นายยงยุทธ อุปแปง     พนักงานดับเพลิง 
งานนิติการ 
งานเลือกตั้ง 
งานร�องเรียนร�องทุกข� 
งานควบคุมภายใน 
- นางโชติกา  ศรีทับทิม  นิติกรชํานาญการ  
งานอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม 
งานรัฐพิธี 
- น.ส.พอฤทัย  มูทา  คนงานทั่วไป  
 

ฝ�ายอํานวยการ 

หัวหน�าฝ!ายอํานวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต�น) 
  นางเจนจิรา  วรินทร� 
งานประชาสัมพันธ� 
งานธุรการและงานสารบรรณ 
- น.ส.นันท�นภัทร วงค�คํา เจ�าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
- นางกัญญา  บุญมาทอง  คนงานทั่วไป  
- นางกัลยกร  มาตั๋น  คนงานทั่วไป 
งานวิเคราะห�นโยบายและแผน 
- นายเสฏฐา  ไพคํานาม 
  นักวิเคราะห�นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
- นางกัญญารัตน� จันตาบุญ (ช,วยงานกองคลัง) 
- นายฐานกร  วงศายะ  คนงานจ�างเหมาบันทึกข�อมูลฯ 
งานการเจ�าหน�าที่ 
- นายวิทยา  สุดสายอึก นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  
- น.ส.เขมิกา  พิเชฐกุลสัมพันธ�  คนงานทั่วไป  
งานพัฒนาและส,งเสริมการท,องเที่ยว 
งานกิจการสภาเทศบาล 
งานจัดทํางบประมาณ 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นายวรภัทร  มาตั๋น  คนงานทั่วไป  
งานอาคารสถานที่ 
- นายศักสิทธ์ิ  ใจวรรณ   คนสวน 
- นายศรีวรรณ  สมคําดี   คนงานจ�างเหมา  
- นางอํานวย  กันทะทิพย�  ภารโรง 
- นางบัวเงิน  มอยคําต้ือ   คนงานจ�างเหมา 
งานยานพาหนะ 
- นายเกรียงไกร  จันทศรี  พนักงานขับรถยนต�  
- นายอิทธิพัทธ�  สุภาใจ    พนักงานขับรถยนต� 
- นายวินัย  โกนมูล   พนักงานขับรถยนต� 
- นายพงศกร  กันทะฟู  พนักงานขับรถยนต� 



         โครงสร�างกองช�าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู�อํานวยการกองช�าง 
(นักบริหารงานช�าง ระดับต�น) 

นายประยรู  จินาจันทร� 

งานสถานีสูบน้ําด�วยพลังไฟฟ#า 
- นายสุรกิต บุญทา  ผู�ช�วยนายช�างเครื่องยนต�  - นายจักรวาล  กันทะคํา  พนักงานสูบน้ํา 
- นายนิกร  อินทนะ  ลูกจ�างประจํา   ประจําสถานีสูบน้ําบ�านวังตวง 
  ประจําสถานีสูบน้ําบ�านสบแปะ 1 - นายเสวย  ระหาร  พนักงานสูบน้ํา 
- นายสมศักดิ์  แขกเสนา  พนักงานสูบน้ํา   ประจําสถานีสูบน้ําบ�านนากบ 
  ประจําสถานีสูบน้ําบ�านสบแปะ 2 - นายธีรยุทธ ทองแหง  พนักงานสูบน้ํา 
- นายนิรันดร�  นันต5ะเล    พนักงานสูบน้ํา   ประจําสถานีสูบน้ําบ�านม�อนหิน 
  ประจําสถานีสูบน้ําบ�านสบแปะ 3 - นายชิตพล  ยาสิทธิ์  พนักงานสูบน้ํา 
- นายสายันต�  จันทร�หลวง พนักงานสูบน้ํา   ประจําสถานีสูบน้ําบ�านดงเย็น 
  ประจําสถานีสูบน้ําบ�านข�วงเปา - นายบุญส�ง  วันดิถี  พนักงานสูบน้ํา 
- นายเกียรติศักดิ์  ยะท�าตุ�ม พนักงานสูบน้ํา   ประจําสถานีสูบน้ําบ�านท�ากอม�วง 
  ประจําสถานีสูบน้ําบ�านสบแจ�มฝ9:งซ�าย 
   

หัวหน�าฝ�ายการโยธา 
(นักบริหารงานช�าง ระดับต�น) 

นายวิโรจน�  อิ่มใจ 
 

งานสํารวจและออกแบบ 
งานวิศวกรรม 
งานควบคุมอาคาร 
- นายอดุลย�  ตาคํามูล  
  นายช�างสํารวจชํานาญงาน  
 

งานโยธา 
- นายธีรพงษ�  กิติ  คนงานทั่วไป 
งานเครื่องจักรกล 
- พนักงานขับเครื่องจักรกล 
ขนาดเบา (ว�าง) 

งานสถานที่และไฟฟ#าสาธารณะ 
งานสาธารณูปโภค 
- นายกฤษดากรณ�  วรินทร�  
  ผู�ช�วยนายช�างไฟฟ#า  
 

งานธุรการและงานสารบรรณ 
- นายพงษกรณ�  ธนันชัย  
  ผู�ช�วยเจ�าพนักงานธุรการ  
- คนงานทั่วไป (ว�าง) 
 



โครงสร�างกองคลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู�อํานวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง ระดับต�น) 

นางไพริน  เกิดใหม� 

งานธุรการและงานสารบรรณ 
- น.ส.ศุจีนันทน$  บุญธรรม 
  ผู�ช�วยเจ�าพนักงานธุรการ  
 

งานพัฒนารายได� 
งานผลประโยชน$และกิจการพาณิชย$ 
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย$สิน 
- ว�าง  
  นักวิชาการจัดเก็บรายได�ปฏิบัติการ  
- นายมงคล  แก�วกูนา  คนงานทั่วไป  

 

งานพัสดุและทะเบียนทรัพย$สิน 
- น.ส.ระวิวรรณ  อิ่มใจ 
  นักวิชาการพัสดุชํานาญการ  
- น.ส.สุดารัตน$  โพธิ์ทอง 
  เจ�าพนักงานพัสดุชํานาญงาน 
- น.ส.สิวากร  อินตาลา 
  คนงานทั่วไป 
- นางสาวกัญญารัตน$  จันตาบุญ 
  คนงานทั่วไป (ช�วยงาน) 
- คนงานทั่วไป (ว�าง) 
 

งานการเงินและบัญชี 
- นางนริศรา  อุ�นปวง 
  นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ  
- น.ส.พิมพ$ปวีณ$  เบญจวรรณ  
  นักวิชาการคลังชํานาญการ  
- นางเกศริน  ป6นตาอินทร$ 
  ผู�ช�วยนักวิชาการคลัง  

 



โครงสร�างกองการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู�อํานวยการกองการศึกษา 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดบัต�น) 

(ว�าง) 

หัวหน�าฝ�ายส�งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต�น) 

นางพัชรี  พุทธวงศ% 
 

งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
งานกีฬาและนันทนาการ 
งานการศึกษาปฐมวัย 
งานส�งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร 
-  นางจินตนา  อิ่มใจ 
   นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
 
 

งานธุรการ 
งานกิจการศาสนา 
งานส�งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
- นายยุทธนา  กันทาดง 
เจ�าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
- ผู�ช�วยเจ�าพนักงานธุรการ (ว�าง) 
 

-  ศูนย%พัฒนาเด็กเล็กบ�านห�วยทราย  - ศูนย%พัฒนาเด็กเล็กบ�านแปะ   - ศูนย%พัฒนาเด็กเล็กบ�านสบแจ�มฝ78งซ�าย 
   นางเกศรินทร%  เจริญผล  ครูผู�ดูแลเด็ก    นางดาวรรณ กันทาใจ  ครูผู�ดูแลเด็ก    นางสาวจินตนา  ตั๋นเขียว  ครูผู�ดูแลเด็ก 
   นางกันยารัตน%  แก�วสุใจ  ครูผู�ดูแลเด็ก  - ศูนย%พัฒนาเด็กเล็กบ�านบนนา     นางอังคณา  จินาวงค%  ผู�ช�วยครูผู�ดูแลเด็ก 
-  ศูนย%พัฒนาเด็กเล็กบ�านท�าข�าม     นางสุชีลา  เชิดชูสกุล  ครูผู�ดูแลเด็ก  - ศูนย%พัฒนาเด็กเล็กบ�านขุนแปะ 
    นางอรพินท%  ศรีวงค%  ครูผู�ดูแลเด็ก     นางสิริทุน สกุณวนาลัย  ผู�ช�วยครูผู�ดูแลเด็ก   นางวรุณรัตน%  ดีทุ�งน�อย 
   นางจันทร%ศรี  ผาบจันแก�ว  ผู�ช�วยครูผู�ดูแลเด็ก - ศูนย%พัฒนาเด็กเล็กบ�านข�วงเปาใต�    นางณัฐกานต%  พิเชฐกุลสัมพันธ% 
-  ศูนย%พัฒนาเด็กเล็กบ�านสบแปะ     นางจีรกาญ  สีสด    - ศูนย%พัฒนาเด็กเล็กบ�านอมติง 
   นางรุ�งศิกาญจน%  อุดกลวย   - ศูนย%พัฒนาเด็กเล็กบ�านป�ากล�วย     นางสาวพวงเพชร  มาทาเม 
   นางสาวศิราณี  ฟูเมือง      นางอําภา  ทองแจ�ง    - ศูนย%พัฒนาเด็กเล็กบ�านแม�จร  นางจันทร%สม  จันทร%แก�วติ๊บ 

งานงบประมาณ 
งานแผนงานและโครงการ 
- �������	
�� (
���) 



โครงสร�างกองสวัสดิการสังคม 

 
ผู�อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต�น) 
(ว�าง) 

หัวหน�าฝ�ายพัฒนาชุมชน 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต�น) 

(ว�าง) 

     - งานพัฒนาชุมชน 
     - งานฝ"กอบรมและส�งเสริมอาชีพ 
     - งานสังคมสงเคราะห' 
     - งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
     - งานข�อมูลความจําเป,นพื้นฐาน 
     - งานธุรการ 
 นายชยพล  สุเมธา 
 ผู�ช�วยเจ�าพนักงานธุรการ 


