
 

โครงสร้างเทศบาลต าบลขุย 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายยกเทศมนตรีต าบลขยุ 

รองนายกเทศมนตรตี  าบลขยุ รองนายกเทศมนตรตี  าบลขยุ 

เลขานกุารนายกเทศมนตร ี

ประธานสภาเทศบาลต าบลขยุ 

รองประธานสภาเทศบาลต าบลขยุ 

เลขานกุารสภาเทศบาลต าบลขยุ 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขยุ 

ที่ปรกึษานายกเทศมนตรตี  าบลขยุ 



 

โครงสร้างองค์กร 
 

สภาเทศบาล 

 

 

                                      

รองนายกเทศมนตร ี

 
 

ปลัดเทศบาล 
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง 

(20-2-00-1101-002) 
  

 

 

 

                      

 

นายกเทศมนตร ี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี

เลขานุการนายกเทศมนตรี 

รองปลัดเทศบาล 
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น    
(20-2-00-1101-003) 

ส านักปลดัเทศบาล 
หัวหน้าส านกัปลดัเทศบาล 

 (นักบรหิารงานทั่วไป ระดบัตน้) (1) 

กองคลัง 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

 (นักบรหิารงานการคลัง ระดบัตน้) (1) 

กองช่าง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบรหิารงานช่าง  ระดบัตน้) (-) 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบรหิารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

ระดับตน้) (-) 

กองการศกึษา 
ผู้อ านวยการกองการศกึษา 
(นักบรหิารงานการศกึษา 

ระดับตน้) (-) 

    หน่วยตรวจสอบภายใน 
   นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
   (20-2-05-4701-001) 

 



 

โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลต าบลขุย 
 

ปลัดเทศบาล 
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง 

(20-2-00-1101-002) 
  

 

 

 

                      

 

 

 

 

รองปลัดเทศบาล 
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น    
(20-2-00-1101-003) 

ส านักปลดัเทศบาล 
หัวหน้าส านกัปลดัเทศบาล 

 (นักบรหิารงานทั่วไป ระดบัตน้) (1) 

1. งานธุรการ 

2. งานการเจ้าหน้าท่ี 

3. งานทะเบียนราษฎรและบตัรฯ  
4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 

5. งานบริหารแผนและเผยแพร่วชิาการ 

6. งานแผนและงบประมาณ 

7. งานสังคมสงเคราะห ์

8. งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 

9. งานพัฒนาชุมชน 

10. งานกิจการสภา 
1.11 งานส่งเสริมการเกษตร 

1.12 งานส่งเสริมปศุสตัว์ 
1.13 งานนิติการ   
 
 
 
 

กองคลัง 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

 (นักบรหิารงานการคลัง ระดบัตน้) (1) 

กองช่าง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบรหิารงานช่าง  ระดบัตน้) (-) 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบรหิารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

ระดับตน้) (-) 

กองการศกึษา 
ผู้อ านวยการกองการศกึษา 
(นักบรหิารงานการศกึษา 

ระดับตน้) (-) 

1. งานจัดเก็บและพัฒนารายได ้

2. งานพัสดุและทรัพยส์ิน 

3. งานการเงินและบัญชี 

1. งานจัดถานท่ีและการไฟฟ้า
สาธารณะ  
2. งานวิศวกรรม 

3. งานสาธารณูปโภค 

4. งานผังเมือง 

5. งานสวนสาธารณะ 

1. งานส่งเสริมสุขภาพ 

2. งานสุขาภิบาลและอนามยัสิ่งแวดล้อม 

3. งานศูนย์บริการสาธารณสุข 

4. งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

5. งานสัตวแ์พทย ์

1. งานการศึกษาปฐมวยั 

2. งานส่งเสริมประเพณี ศาสนาและ 

 วัฒนธรรม 

3. งานกีฬาและนันทนาการ 

    หน่วยตรวจสอบภายใน 
   นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
   (20-2-05-4701-001) 

 



 

โครงสร้างส านักปลัดเทศบาลต าบลขุย 

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (1)   

(20-2-01-2101-001) 
 

                                                      

                     นักทรัพยากรบุคคล ปก (1)                                                     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก (1)  
                                                                (20-2-01-3102-001)                                                             (20-2-01-3103-001) 
                                                                    คนงาน (1) ทั่วไป                                                                       คนงาน (1) ทั่วไป 

          นักพัฒนาชุมชน ชก (1)  
                   (20-2-01--3801-001)                                                           
          คนงาน (3) ทั่วไป                                                                        เจ้าพนักงานธุรการ  ปง/ชง (-)                                                        นักจัดการงานท่ัวไป ชก (1) 
                                                                                                                 (20-2-01--4101-001)                                                           (20-2-01--3101-001) 
                                                                                                                      คนงาน (1) ทั่วไป                                                                     คนงาน (2) ทั่วไป                                                       

 

       

        
    

ต าแหน่งประเภท บริหารท้องถิ่น อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 
ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้าง 
พนักงานจ้างทั่วไป 

                
ระดับ ต้น กลาง สูง ต้น กลาง สูง ปก ชก ชกศ ปง ชง อส ตามภารกิจ                 

จ านวน -     -  - 1  -  - 3   1  - -  ว่าง  -  -  - 8                 

    

งานการเจา้หนา้ที่ 

 

งานธุรการ 
 

งานแผนและงบประมาณ 

งานปอ้งกนัและบรรเทา

สาธารณภยั 
 

งานทะเบยีนราษฎร์

และบัตรประชาชน 
 

งานเทศกิจ 
 

งานพัฒนาชุมชน งานบรหิารงานทั่วไป 

งานนิตกิาร 

งานสง่เสรมิการเกษตร 

งานสง่เสรมิปศสุตัว ์



 

โครงสร้างกองคลังเทศบาลต าบลขุย 

 

 

 

   

 

  เจ้าพนักงานธุรการ ปง (1)           นักวิชาการคลัง ชก (1)     นักวิชาการเงินและบัญชี ชก (1)                                                  เจ้าพนักงานพัสดุ (-) 
            (20-2-04-4101-002)           (20-2-04-3202-001)                (20-2-04-3201-001)                                                                     (20-2-04-4203-001)      
                                                         คนงาน (1) ทั่วไป                            คนงาน (1) ทั่วไป                                                                              ลูกจ้างประจ า (1)         
                                                                                                                                                                                                  ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี 
                                                                                                                                               เจ้าพนักงานจดัเก็บรายได้ ชง  (1) 
                                                                                                                                                    (20-2-04-4101-002) 

            

 

 

 

ต าแหน่งประเภท บริหารท้องถิ่น อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 
ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 

พนักงานจ้างทั่วไป 
        

ระดับ ต้น กลาง สูง ต้น กลาง สูง ปก ชก ชกศ ปง ชง อวส         

จ านวน - - - 1 - - 
 

2 - 1 1 -        1   - 3         
 

              ผู้อ านวยการกองคลัง 
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (1) 

(20-2-04-2102-001) 

งานการเงิน งานบญัชี เจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้

งานทะเบยีนทรพัยส์นิและ 

พสัด ุ

งานพสัด ุ  เจา้พนกังานธุรการ 



 

โครงสร้างกองช่างเทศบาลต าบลขุย 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (-) 

(20-2-05--2103-001) 
 

 

 

 

 

 
                                                                                                                 นายช่างโยธา ปง/ชง 
                                                                                                              (20-2-05-4701-001) 
                                                                                                                   คนงาน (2) ทั่วไป 

 

 

 

                  

ต าแหน่งประเภท บริหารท้องถิ่น อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 
ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 

พนักงานจ้างทั่วไป 
        

ระดับ ต้น กลาง สูง ต้น กลาง สูง ปก ชก ชกศ ปง ชง อวส         

จ านวน - - - ว่าง - - - - - - - - - - 2         
 

งานก่อสร้าง งานผังเมือง งานประสานสาธารณูปโภค งานออกแบบและ 

ควบคุมอาคาร 



 

โครงสร้างกองการศึกษาเทศบาลต าบลขุย 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       ครู ค.ศ.1 (1)                                 
                                                                                                                                                     (20-2-06-4601-001) 

                                                                     นักวิชาการศึกษา  (1)                                  ผู้ช่วยครผูู้ดูแลเด็ก (1) ภารกิจ 
            (20-2-08-3803-001)                  ผู้ดูแลเด็ก (1) ภารกิจ 
            ผู้ดูแลเด็ก (-) ภารกิจ 
                       ผู้ดูแลเด็ก (2) พนักงานจ้าง      
                    
      
 
 
            

ต าแหน่งประเภท บริหารท้องถิ่น อ านวยการท้องถิ่น  วิชาการ ทั่วไป 
ครู ค.ศ.1 ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 

พนักงานจ้างทั่วไป 
        

ระดับ ต้น กลาง สูง ต้น กลาง สูง ปก ชก ชก.พ. ชช. ปง ชง อวส.         

จ านวน - - - ว่าง - - 1 - - - - - - 1 - 2 2         
 

              ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น (-) 

(20-2-08-2107-001) 

งานบรหิารงาน 

การศกึษา 

งานสง่เสรมิการศกึษา 

ศาสนา และวฒันธรรม 

งานกิจการโรงเรยีน 



 

โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลต าบลขุย 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
นักบริหารงานสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม ระดับต้น (-) 

(20-2-06--2104-001) 
 

 

 

 

 

 

เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง/ชง 
                                                                                                               (20-2-06-4601-001) 
                                                                                                                  คนงาน (8) ทั่วไป 

 

 

 

ต าแหน่ง
ประเภท บริหารท้องถิ่น อ านวยการท้องถิ่น 

วิชาการ 
ทั่วไป ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้างตาม
ภารกจิ 

พนักงานจ้างทั่วไป               

ระดับ ต้น กลาง สูง ต้น กลาง สูง ปก ชก ชกศ ปง ชง อวส               

จ านวน - - - ว่าง - - - - -          - - - 8               
 

งานอนามยัและ 

สิง่แวดลอ้ม 

งานควบคมุและจดัการ

คณุภาพสิง่แวดลอ้ม 

งานควบคมุและจดัการ

คณุภาพสิง่แวดลอ้ม 

งานควบคมุโรค งานบรกิาร 

สาธารณสขุ 

งานรกัษา 

ความสะอาด 



 

โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลต าบลขุย 

 

 

 

 

                                                                                               

นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปก/ชก (-)                                       
                (20-2-12-3205-001)         
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งประเภท บริหารท้องถิ่น 
อ านวยการ

ท้องถิ่น 
 

วิชาการ 
ทั่วไป ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 

พนักงานจ้างทั่วไป         
ระดับ ต้น กลาง สูง ต้น กลาง สูง ปก ชก ชก.พ. ชช. ปง ชง อวส.         

จ านวน - - - - - - - - - - - - - - - -   
  
     

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

งานตรวจสอบภายใน 


