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แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
เทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
ปลัดเทศบาล
ฝ่ายการโยธา
(นักบริหารงานท้
องถิ่น ระดับกลาง)
เลขที่ 33-2-00-1101-001

สานักปลัดเทศบาล
01
หัวหน้าสานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
เลขที่ 33-2-01-2101-001

กองคลัง
04
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
เลขที่ 33-2-04-2102-001

ฝ่ายอานวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
เลขที่ 33-2-01-2101-002

ฝ่ายปกครอง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
เลขที่ 33-2-01-2101-005

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
เลขที่ 33-2-01-2101-003

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
เลขที่ 33-2-01-2101-004

ฝ่ายบริหารงานการคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
เลขที่ 33-2-04-2102-002

หน่วยตรวจสอบภายใน
12
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
เลขที่ 33-2-12-3205-001

กองช่าง
05
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
เลขที่ 33-2-05-2103-001

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
เลขที่ 33-2-05-2103-002

ฝ่ายพัฒนารายได้
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
เลขที่ 33-2-04-2102-003

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
06
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)

เลขที่ 33-2-06-2104-001

ฝ่ายการโยธา
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
เลขที่ 33-2-05-2103-003

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

ฝ่ายบริการสาธารณสุข

(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)

(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)

เลขที่ 33-2-06-2104-002

เลขที่ 33-2-06-2104-003

59

โครงสร้างสานักปลัด (01)
หัวหน้าสานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
เลขที่ 33-2-01-2101-001

ฝ่ายอานวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
เลขที่ 33-2-01-2101-002
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานการศึกษา ประเพณี
ศาสนาและวัฒนธรรม

จานวน

5

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
เลขที่ 33-2-01-2101-003

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
เลขที่ 33-2-01-2101-004

งานธุรการ งานสารบรรณ
งานเลขานุการ
งานรัฐพิธี
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานจัดทางบประมาณ

- งานรักษาความสงบ
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-

1. นักวิชาการศึกษา ชก. (2)
2. ครูผู้ดูแลเด็ก (4)
3. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (5)
4. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (1)
5. นักทรัพยากรบุคคล ปก. (1)
6. นักจัดการงานทั่วไป (ลูกจ้างประจา) (1)
7. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป (1)
8. คนงานทั่วไป (1)
อานวยการท้องถิ่น
ระดับ
ต้น
กลาง
สูง

-

-

1.
2.
3.
4.

วิชาการ
ชานาญการ ชานาญการพิเศษ

4

-

ฝ่ายปกครอง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
เลขที่ 33-2-01-2101-005

1. จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชง. (1)
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ (2)
3. พนักงานขับรถยนต์ (พ.ทั่วไป) (1)
4. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (พ.ทั่วไป) (2)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก. (1)
เจ้าพนักงานธุรการ ปง. (1)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ (1)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1)

ปฏิบัติการ

4

หน่วยตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
เลขที่ 33-2-12-3205-001

เชี่ยวชาญ

ปฏิบัติงาน

ทั่วไป
ชานาญงาน

-

1

1

อาวุโส

-

-

งานทะเบียนราษฎร
งานบัตรประจาตัวประชาชน
งานนิติการ
งานกิจการสภา
งานพัฒนาชุมชน
งานสังคมสงเคราะห์

1. นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชก. (1)
2. นิติกร ชก. (1)
3. นักพัฒนาชุมชน ปก. (1)
4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ว่าง)
5. คนงานทั่วไป (1)

พนักงานครู

ลูกจ้าง
ประจา

4

1

พนักงานจ้าง
ภารกิจ
ทั่วไป

12

5

รวม

37
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โครงสร้างกองคลัง (04)
กองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
เลขที่ 33-2-04-2102-001

ฝ่ายบริหารงานการคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
เลขที่ 33-2-04-2102-002

-

ฝ่ายพัฒนารายได้
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
เลขที่ 33-2-04-2102-003

งานการเงินและบัญชี
งานระเบียบการคลัง
งานสถิติการคลัง
งานธุรการ

- งานพัฒนารายได้
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
- งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
- งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
- งานพัสดุและทรัพย์สิน

1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชง. (1)
2. ผู้ชว่ ยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (1)
3. ผู้ชว่ ยเจ้าพนักงานธุรการ (1)

ระดับ

จานวน

ต้น

3

อานวยการท้องถิ่น
กลาง
สูง

-

-

ปฏิบัติการ

ชานาญการ

-

-

วิชาการ
ชานาญการพิเศษ

-

1.
2.
3.
4.

เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง. (1)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (1)
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ (1)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (1)

เชี่ยวชาญ

ปฏิบัติงาน

ทั่วไป
ชานาญงาน

อาวุโส

ลูกจ้าง
ประจา

-

1

1

-

-

พนักงานจ้าง
ภารกิจ
ทั่วไป

5

-

รวม

10
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โครงสร้างกองช่าง (05)
กองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
เลขที่ 33-2-05-2103-001

ฝ่ายการโยธา
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
เลขที่ 33-2-05-2103-003

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
เลขที่ 33-2-05-2103-002

- งานสาธารณูปโภค
- งานสวนสาธารณะ
- งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ
- งานสารวจและแผนที่

- งานวิศวกรรม
- งานผังเมือง
- งานสถาปัตยกรรม
- งานธุรการ
- งานควบคุมอาคาร

1. พนักงานจดมาตรวัดน้า (ลูกจ้างประจา) (1)
2. พนักงานสูบน้า (พ.ทั่วไป) (1)
3. ผู้ช่วยนายช่างสารวจ (1)
4. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (1)
5. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (พ.ทั่วไป) (1)

1. เจ้าพนักงานธุรการ ชง. (1)
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1)
3. คนงานทั่วไป (2)
ระดับ

จานวน

อานวยการท้องถิ่น
ต้น
กลาง
สูง

3

-

-

ปฏิบัติการ

-

วิชาการ
ชานาญการ ชานาญการพิเศษ

-

-

เชี่ยวชาญ

ปฏิบัติงาน

ทั่วไป
ชานาญงาน

-

-

1

อาวุโส

ลูกจ้าง
ประจา

-

1

พนักงานจ้าง
ภารกิจ
ทั่วไป

3

4

รวม

12
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โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (06)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
เลขที่ 33-2-06-2104-001

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
เลขที่ 33-2-06-2104-002

ฝ่ายบริการสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
เลขที่ 33-2-06-2104-003

- งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- งานวางแผนสาธารณสุข
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข
- งานรักษาความสะอาด
- งานธุรการ

- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน (1)

1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน (1)
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1)

ระดับ

จานวน

ต้น

3

อานวยการท้องถิ่น
กลาง
สูง

-

-

ปฏิบัติการ

ชานาญการ

-

-

วิชาการ
ชานาญการพิเศษ

-

เชี่ยวชาญ

ปฏิบัติงาน

ทั่วไป
ชานาญงาน

อาวุโส

ลูกจ้าง
ประจา

-

-

-

-

-

พนักงานจ้าง
ภารกิจ
ทั่วไป

3

-

รวม

6

