โครงสรางสวนราชการของเทศบาลตําบลบางปลา ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2561 – 2563)
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทองถิ่น
(บริหารทองถิ่น ระดับ กลาง)
(61-2-00-1101-001)
(นายวรกฤช นิ่งนอย)

หนวยตรวจสอบภายใน

(นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก)
(วาง)

รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทองถิ่น
(บริหารทองถิ่น ระดับ กลาง)
(61-2-00-1101-002)
(นางพรเพ็ญ อยูบํารุง)

สํานักปลัดเทศบาล
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป)
(อํานวยการทองถิ่น ระดับ ตน)
(61-2-01-2101-001)
(นายมนัส โพธิ์เทศ)

1. ฝายอํานวยการ (นายธนู ภูวาดเขียน) (หน.ฝ.)
1.1 นายชยุต ธนพรชูชวง (นักทรัพยากรบุคคล) (ชก.)
1.1.1 นายจักรพันธ เจริญรักษ (ผช.นักทรัพยากรบุคคล) (ภารกิจ)

- งานการเจาหนาที่ - งานสงเสริมการทองเที่ยว - งานประชาสัมพันธ

1.3 น.ส.กนกวิภา ลัคนาจันทโชติ นิตกิ ร (ปก.)

- งานรับเรื่องราวรองทุกข
- งานนิติกรรมและสัญญา
- งานตราเทศบัญญัติที่มิใชเรื่องงบประมาณรายจายประจําป

2. ฝายปกครอง (นายภสุ วงษทวีโชค) (หน.ฝ.)
2.1 น.ส.อภิสมัย พัฒนทอง นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปก.)
2.1.1 น.ส.มนัญชยาญ โกทัณฑ (จพง.ทะเบียน) (ลจ.ประจํา)
2.1.2 น.ส.สุมาลี ทองปอย (ผช.นักจัดการงานทะเบียนและบัตร) (ภารกิจ)

- งานทะเบียนราษฎร

- งานบัตรประจําตัวประชาชน

2.2 น.ส.พิมวลัญช โคตรธรรม (นักพัฒนาชุมชน) (ชก.)
2.2.1 น.ส.ณัฐฐา ขันจํานงค (ผช.นักพัฒนาชุมชน) (ภารกิจ)

- งานสังคมสงเคราะห - งานพัฒนาชุมชน
- งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
- งานกิจการสตรีและคนชรา
- งานสงเสริมและสวัสดิการสังคม

3. ฝายปองกันและรักษาความสงบ (นายจารุพงศ ปนสุภา) (หน.ฝ.)
3.1 จพง.ปองกันฯ (ปง./ชง.) (วาง)
3.1.1 นายกิตติศักดิ์ โกทัณฑ (พนักงานขับรถยนต) (ภารกิจ)
3.1.2 นายขจรศักดิ์ น้ําดอกไม (พนักงานจางทั่วไป) (ทั่วไป)
3.1.3 นายเดชา ชองคันปอน (พนักงานจางทั่วไป) (ทั่วไป)
3.1.4 นายสามารถ อินทะจักร (พนักงานจางทั่วไป) (ทั่วไป)
3.1.5 นายสาธร แสงไข (พนักงานจางทั่วไป) (ทั่วไป)
3.1.6 นายเกษม กรอบทอง (พนักงานจางทั่วไป) (ทั่วไป)
3.1.7 นายเตียง สุนทร (พนักงานจางทั่วไป) (ทั่วไป)

- งานรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง
- งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

4. ฝายธุรการ น.ส.ศรีวรา เลิศศรีนภาพร (หน.ฝ.)
4.1 น.ส.เพ็ญพิชชา วรศรี นักวิเคราะหนโยบายและแผน (ปก.)
4.1.1 น.ส.สุจิรา ศรีสุดดี (ผช.นักวิเคราะหนโยบายและแผน) (ภารกิจ)
- งานวิเคราะหนโยบายและแผน - งานกิจการสภา - งานจัดทํางบประมาณ
4.2 น.ส.ฐิติรัตน กัญจนพรวัฒน (จพง.ธุรการ) (ชง.)
4.2.1 นายบุญชวย นาควิจิตร (หน.หมวดรถยนต) (ลจ.ประจํา)
4.2.2 นางศิริมา ยังสุขสถาพร (ผช. จพง.ธุรกการ) (ภารกิจ)
- งานธุรการ - งานรัฐพิธี

กองคลัง
ผูอํานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง)
(อํานวยการทองถิ่น ระดับ กลาง)
(61-2-04-2102-001)
(นางสมปอง บัวเกิด)
1. ฝายบริหารงานคลัง น.ส.สุกัญญา นิลละมัย (หน.ฝ.)

1.1 จพง.พัสดุ ปง./ชก. (วาง)
- งานพัสดุและทรัพยสิน
1.2 น.ส.พิฐชญาณ นันทสิมะโรจน (นวก.เงินและบัญชี) (ปก.)
1.3 น.ส.ศรีสดุ า ใบแบแน (จพง.การเงินและบัญชี) (ชง.)
1.3.1 น.ส.ปยะนุช ขันจํานงค (ผช.จพง.การเงินฯ) (ภารกิจ)
- งานการเงินและบัญชี
- งานระเบียบการคลัง
- งานสถิติการคลัง
- งานธุรการ

2. ฝายพัฒนารายได น.ส.ขวัญฤทัย มอญใต (หน.ฝ.)
2.1 จพง.จัดเก็บรายได (ปง./ชง.) (วาง)
2.1.1 นายศักดิ์สิทธิ์ แหลมสัน้ (ลูกมือชางแผนทีภ่ าษี)
(ลจ.ประจํา)
- งานพัฒนารายได
- งานผลประโยชนและกิจการพาณิชย
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
- งานบริการขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
- งานเทศพาณิชย
- งานจดทะเบียนพาณิชย

(61-2-12-3205-001)

กองชาง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

(61-2-05-2103-001)
(นายอภิชาติ พงษพันธุ)

(61-2-06-2104-001)
(น.ส.กัญญวรา รัตนะมะสะ)

ผูอํานวยการกองชาง
(นักบริหารงานชาง)
(อํานวยการทองถิ่น ระดับ กลาง)

1. ฝายแบบแผนและกอสราง (หน.ฝ.) (วาง)

1.1 นายสราวุธ วัฒนา (วิศวกรโยธา) (ชก.)
1.2 นายทวีรัศมิ์ ฉัตรสงวนชัย ( เจาพนักงานธุรการ) (ปง.)
1.1.1 น.ส.ปราณี นิลพัฒน (ผช.จพง.ธุรการ) (ภารกิจ)
1.1.2 นายการันย เอี่ยมสมบูรณ (พนง.ขับรถยนต) (ภารกิจ)
- งานวิศวกรรม
- งานสถาปตยกรรม
- งานผังเมือง
- งานธุรการ

2. ฝายการโยธา นายปริญญา วัฒนา (หน.ฝ.)

2.1 นายพัลลภ ดาวเรือง (นายชางโยธา) (ชง.)
2.1.1 นายวิชัย ชายทอง (นายชางโยธา) (ลจ.ประจํา)
2.1.2 นายสมพงศ ฉิมพุดซา (นายชางโยธา)
(ลจ.ประจํา)

- งานสาธารณูปโภค
- งานสวนสาธารณะ
- งานศูนยเครื่องจักรกล
- งานการจัดสถานที่และการไฟฟาสาธารณะ
- งานควบคุมและตรวจสอบบําบัดน้ําเสีย

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ)
(อํานวยการทองถิ่น ระดับ ตน)

1. ฝายบริหารงานสาธารณสุข (หน.ฝ.) (วาง)

1.1 น.ส.จิราภรณ โชคเหมาะ นวก.สาธารณสุข (ปก.)
1.2 จพง. สาธารณสุขชุมชน (ปง./ชง.) (วาง)
1.3 นายนิพนธ อุทุมพร (จพง.ธุรการ) (ปง.)
1.3.1 ทองหลอ ตนสําโรง (ลจ.ประจํา)
1.3.2 บุญเจิด โพธิ์ศรี (ลจ.ประจํา)
1.3.3 พนาไพร ทับไกร (ลจ.ประจํา)
1.3.4 นางภัทริดา ศรีสุกดี (ผช.จพง.ธุรการ) (ภารกิจ)
- งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดลอม
- งานวางแผนสาธารณสุข
- งานศูนยบริการสาธารณสุข
1.3.5 นายสมพงษ จันทรศิริ (พนักงานจางทั่วไป)
(ทั่วไป)
1.3.6 นายอับดุลเลาะห ยูโซะ (พนักงานจางทั่วไป)
(ทั่วไป)
1.3.7 นายวุฒิชัย สุวรรณดี (พนักงานจางทั่วไป)
(ทั่วไป)
1.3.8 นายอธิวัฒน กามสันเทียะ (พนักงานจาง
ทั่วไป) (ทั่วไป)
1.3.9 นายนี พยานอน (พนักงานจางทั่วไป) (ทั่วไป)
1.3.10 นายประสงค ปนบรรจง (พนักงานจาง
ทั่วไป) (ทั่วไป)
- งานรักษาความสะอาดและกําจัดขยะมูลฝอย
- งานเผยแพรและฝกอบรม
- งานสงเสริมสุขภาพ
- งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ
- งานสัตวแพทย
- งานธุรการ การเงิน และบัญชี

กองการศึกษา

ผูอํานวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานศึกษา)
(อํานวยการทองถิ่น ระดับ ตน)
(61-2-08-2107-001)
(วาง)

1. ฝายบริหารการศึกษา (หน.ฝ.) (วาง)
1.1 นวก. ศึกษา (ปก./ชก.) (วาง)
- งานแผนและโครงการ
- งานงบประมาณ
- งานระบบสารสนเทศ
1.2 นายคณิต ฐิติพงศพิทักษ นักสันทนาการ (ปก.)
1.2.1 นายเหรียญทอง ลามาตย (ผช.นักสันทนาการ) (ภารกิจ)
1.2.2 นายภูรินท ธวัชพันธุ (ผช.นักสันทนาการ) (ภารกิจ)
- งานการศึกษานอกระบบตามอัธยาศัย
- งานหองสมุด พิพิธภัณฑ และเครือขายการศึกษา
- งานสงเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม
- งานกิจการศาสนา
- งานกีฬาและนันทนาการ
1.2 นางนันฑรัตน แกวมณี (จพง.ธุรการ) (ปง.)
1.2.1 ผช.จพง.ธุรการ (ภารกิจ) (วาง)
- งานธุรการ
2. โรงเรียนอนุบาล
2.1 นางธัศญา ธรรศโสภณ (ผอ.รร.) (กรม)
2.2 น.ส.ขวัญฤทัย ชัยขันธ (ครู คศ.1) (ครูขวัญ) (กรม)
2.3 นางวรัชกุล ราชประโคน (ครู คศ.1) (ครูออน) (กรม)
2.4. นางฐิติพร มิตรวงษา (ครูคศ.1) (ครูติ๊ก) (กรม)
2.5 นายวิลเบอร ศิริอุฒจันทร (ครูคศ.1) (กรม)
2.6 ครูผูชวย (กรม) (สงวนตําแหนงครูคนื ถิน่ )
2.6.1 น.ส.บุษราภรณ เตวิชฤทธิไกร (ผช.ครู) (ภารกิจ)
2.6.2 น.ส.ยศวดี พุมปาน (ผช.ครู) (ภารกิจ)
2.6.3 น.ส.จินตนา พงษสระพัง (ผช.ครู) (ภารกิจ)
2.6.4 น.ส.วรรณเพ็ญ เสือพิทักษ (ผช.ครู) (ภารกิจ)
2.6.5 น.ส.อุบลวรรณา คงศิลป (ผช.ครู ผลด.) (ภารกิจ)
2.6.6 น.ส.ณัฐมน ฉิมมณี (ผช.ครู ผลด.) (ภารกิจ)
2.6.7 น.ส.อุษา ตูจินดา (ผช.จพง.การเงินฯ) (ภารกิจ) (กรม)
2.6.8 นายไพโรจน ปนบรรจง (นักการภารโรง) (ทั่วไป) (กรม)
- งานโรงเรียน
3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
3.1 นางภัทิรา เลี้ยงรักษา (ครู คศ.1) (กรม)
3.2 น.ส.วิมาล เชียงแหลม (ครู คศ.1) (กรม)
3.2.1น.ส.สุวรรณา ถาวรวยัคฆ (ครูผูดูแลเด็กเล็ก)(ลจ.ประจํา)
3.2.2 น.ส. โสภา บุญสุข (ผช.ครู ผลด.) (ภารกิจ)
3.2.3 นางวัลนี สังวาลสิน (ผช.ครู ผลด.) (ภารกิจ)
3.2.4 น.ส.อิสรียากร สุริยันต (ผช.ครู ผลด.) (ภารกิจ)
3.2.5 ผูชวยครูผูดูแลเด็ก (ภารกิจ) (วาง)
3.2.6 ผูชวยครูผูดูแลเด็ก (ภารกิจ) (วาง)
3.2.7 น.ส.สุดาพร แสวงผล (ผช.ครู ผลด.) (ทักษะ) (ภารกิจ)
- งานการศึกษากอนวัยเรียน

