
 

นายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น 

รองนายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น 

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น 

เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น 

สภาเทศบาลต าบลดงเย็น 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

ฝ่ายอ านวยการ 

ฝ่ายป้องกันและ
รักษาความสงบ 

ฝ่ายบริหารงานคลัง ฝ่ายแบบแผน
และก่อสร้าง 

ฝ่ายปกครอง 

ฝ่ายบริหารการศกึษา ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

ปลัดเทศบาลต าบลดงเย็น 

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลดงเย็น 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

โครงสร้างองค์กร 



โครงสร้างเทศบาลต าบลดงเย็น

    

กองคลัง
นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง

(ผอ.กองคลัง)
กองช่าง

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น 

ส านักปลัดเทศบาล    
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
(หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล)

กองการศึกษา
นักบริหารการศึกษา ระดับต้น

(ผอ.กองการศึกษา) 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นักบริหารงานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ระดับต้น 

ปลัดเทศบาล
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง 

1. ฝ่ายอ านวยการ
- หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ระดับต้น
1.1 งานธุรการ

- จพง.ธุรการช านาญงาน 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
- พนักงานขับรถยนต์ (ส่งเอกสาร) 
- พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกหกล้อ)

- พนักงานขับรถยนต์ (รถส านักปลัด)
- พนักงานจ้างทั่วไป 

1.2 งานส่งเสริมการเกษตร
- พนักงานตกแต่งสวน 
- พนักงานจ้างทั่วไป 

2. ฝ่ายปกครอง
- หัวหน้าฝ่ายปกครอง ระดับต้น
2.1 งานทะบียนและบัตร

- นักจัดการงานทะเบยีนและบตัรปฏิบัติการ  
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

3. ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
- หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ระดับต้น 
3.1 งานป้องกันและรักษาความสงบ

- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง. 

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
- พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกน  า) 
- พนักงานขับรถยนต์ (รถกระเช้า) 
- ช่างเครื่องสูบน  า 
- พนักงานจ้างทั่วไป 

4. งานส่งเสริมและสวิสดิการสังคม
- นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

5. งานการเจ้าหน้าท่ี
- นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

- พนักงานจ้างทั่วไป 
6. งานนิติการ

- นิติกรช านาญการ 

1. ฝ่ายบริหารงานคลัง
- หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง ระดับต้น 
1.1 งานการเงินและบัญชี

- นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ

- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
- พนักงานจ้างทั่วไป 

1.2 งานพัสดุและทรัพย์สิน
- นักวิชาการพัสดุช านาญการ 
- เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
- พนักงานจ้างทั่วไป 

1.3 งานร้ะเบียบการ
- นักวิชาการคลัง

2. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก./ชก. 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
- พนักงานขับรถยนต์
- พนักงานจ้างทั่วไป 

1. ฝ่ายบริหารการศึกษา
- หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา ระดับต้น 
1.1 งานโรงเรียน

- ผู้บริหารสถานศึกษาช านาญกาพิเศษ
- ครูช านาญการพิเศษ
- ครูช านาญการ
- ครู 
- ผู้ช่วยครู 
- บุคลากรสนับสนุนการศึกษา 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
- พนักงานจ้างทั่วไป 

1.2 งานการศึกษาปฐมวัย
- ครูผู้ดูแลเด็ก 
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
- พนักงานจ้างทั่วไป

2. งานส่งเสริมประเพณีศิลปะและวัฒนธรรม 
- นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

1. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ระดับต้น 

1.1 งานวิศวกรรม
- นายช่างโยธาช านาญงาน
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
- พนักงานจ้างทั่วไป 

1.2 งานสาธารณูปโภค
- นายช่างโยธา ปง./ชง. 
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
- พนักงานจ้างทั่วไป 

2.งานสาธารณูปโภค
- เจ้าพนักงานการประปา

ปฏิบัติงาน
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
- พนักงานจ้างทั่วไป 

3. งานสวนสาธารณะ
- นักวิชาการสวนสาธารณะ

ปก./ชก.

1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

1.1 งานศูนย์บริการสาธารณสุข

- หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขระดับต้น 

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
- พนักงานจ้างทั่วไป

2. งานส่งเสริมสุขภาพ

- เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง/ชง

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1.1 งานธุรการ
- หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 

2. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
2.1 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณระดับต้น 

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
- พนักงานจ้างทั่วไป 

หน่วยตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก.

1. งานตรวจสอบภายใน
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน

นายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น



ต้น กลาง สูง ปฏบิัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏบิัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ภารกจิ ทัว่ไป

จ านวน 4 1 3 2 14 10 34

ลูกจ้างประจ า
พนักงานจ้าง

รวม

            โครงสร้างส านักปลัดเทศบาล

ระดับ
อ านวยการทอ้งถิ่น วชิาการ ทั่วไป

งานการเจ้าหน้าที่
1. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (1)
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1)
3. พนักงานจ้างทั่วไป (1)

ฝ่ายอ านวยการ
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1)

ฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1)

งานธุรการ
1. เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน (1)
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (2)
3. พนักงานขับรถยนต์ (3)
4. พนักงานจ้างทั่วไป (4)

งานทะเบียนและบัตร
1. นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

ช านาญการ (1)

ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1)

งานส่งเสริมและสวัสดกิารสงัคม
1. นักพัฒนาชุมชนช านาญการ (1)
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (2)

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) (1)

งานส่งเสริมการเกษตร
1. พนักงานตกแต่งสวน (1)

1. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสา 
ธารณภัย ปง./ชง. (1)

2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 
3. พนักงานขับรถยนต์ (2) 
4. ช่างเครื่องสูบน  า (1)

0 0 0

งานนิติการ 
1. นิติกรช านาญการ (1)

0



ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวโุส ภารกจิ ทั่วไป

จ านวน 1 1 4 2 5 4 17

ระดับ อ านวยการท้องถิ่น วชิาการ ทัว่ไป ลูกจา้งประจ า พนักงานจ้าง รวม

โครงสร้างกองคลัง

งานการเงินและบัญชี
1. นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ (1)      
2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  (1) 
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (2)       
4. พนักงานขับรถยนต์ (1)  
5.พนักงานจ้างทั่วไป (2)

งานพัสดุและทรัพย์สิน 
1. นักวิชาการพัสดุช านาญการ (1)
2. เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน (1)
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1)
4. พนักงานจ้างทั่วไป (1) 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
1. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก./ชก. (1)
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (1) 
3. พนักงานจ้างทั่วไป (1) 

ฝ่ายบริหารงานคลัง  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  

(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) (1) 

ผอ. กองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง) (1)

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



ต้น กลาง สูง ปฏบิัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏบิัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ภารกจิ ทัว่ไป

จ านวน 2 1 1 2 3 14 23

พนักงานจ้าง

          โครงสร้างกองช่าง

รวมระดับ
อ านวยการทอ้งถิ่น วชิาการ ทั่วไป

ลูกจ้างประจ า

งานสาธารณูปโภค
1. เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน (1) 
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1)
3. พนักงานจ้างทั่วไป (10)

งานสาธารณูปโภค  
1. นายช่างโยธา ปง./ชง. (1) 
2. ผู้ช่วยนายช่างโยธา (1)
3. พนักงานจ้างทั่วไป (1)

งานวิศวกรรม 
1. นายช่างโยธาช านาญงาน (1) 
2. ผู้ช่วยนายช่างโยธา (1)
3. พนักงานจ้างทั่วไป (3)

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายงานแบบแผนและกอ่สร้าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1)

ผอ.กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง) ระดับต้น (1) 

งานสวนสาธารณะ
1. นักวิชาการสวนสาธารณะ ปก./ชก (1)



ครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก

ต้น กลาง สูง ปฏบิัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏบิัติงาน ช านาญงาน อาวุโส เชี่ยวชาญ ชก.พเิศษ ชก. ครู ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ผู้ช่วยครู ผช.จพง. ธรุการ ทั่วไป/ผดด. ทั่วไป

จ านวน 2 1 1 1 2 13 3 1 9 4 3 4 11 55

   โครงสร้างกองการศึกษา

รวม
ครู พนักงานจ้าง

ระดับ
อ านวยการทอ้งถิ่น วชิาการ ทั่วไป

ขรก.

ฝ่ายบริหารการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (1)

ผอ. กองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (1)

งานส่งเสริมประเพณีศิลปะและวัฒนธรรม
- นักวิชการศึกษาช านาญการ (1)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1)
- พนักงานจ้างทั่วไป (6)

งานโรงเรียน
- ผู้บริหารสถานศึกษาเชี่ยวชาญ (1)
- ครูช านาญการพิเศษ (2)
- ครูช านาญการ (6)
- ครู (1)
- ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) (4)
- บุคลากรสนับสนุนการศึกษา (1)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1)
- พนักงานทั่วไป (4)
- ภารโรง (1) 

งานการศึกษาปฐมวัย
- ครูช านาญการ (7)
- ครูผู้ดูแลเด็ก (1) 
- ครู (2)
- ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (9) 
- พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก) (7)



พนักงานจ้าง รวม
ต้น กลาง สูง ปฏบิัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏบิัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ภารกจิ ทัว่ไป

จ านวน 2 3 6 11

โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลูกจ้างประจ าระดับ
อ านวยการทอ้งถิ่น วชิาการ ทั่วไป

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 

(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) (1)

งานศูนย์บริการสาธารณสุข
1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 

(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) (1)
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (2)
3. พนักงานจ้างทั่วไป (3)

ผอ. กองสาธารณสุขฯ
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม ระดับต้น) (1)

งานส่งเสริมสุขภาพ
1. เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง. (1)
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1)
3. พนักงานจ้างทั่วไป (3)



ต้น กลาง สูง ปฏบิัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏบิัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ภารกจิ ทัว่ไป

จ านวน 3 1 1 1 6

โครงสร้างกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

รวมระดับ อ านวยการทอ้งถิ่น วชิาการ ทั่วไป ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง

ผอ. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) (1)

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

1. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1)

2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ (1)
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1)

ฝ่ายบริหารทั่วไป
งานธุรการ

1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1)
2. พนักงานจ้างทั่วไป (1)



ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวโุส ภารกจิ ทั่วไป

จ านวน 1 1 2

พนักงานจ้าง รวม

หน่วยตรวจสอบภายใน

ระดับ อ านวยการท้องถิ่น วชิาการ ทัว่ไป ลูกจา้งประจ า

ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) (1)

งานตรวจสอบภายใน

1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. (1)
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