โครงสรางสํานักปลัดเทศบาล
นางสาวพัชรี จันทร/ชัยศรี
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
ฝ#ายอํานวยการ
นายศุภกิจ จันระวาง
หัวหนาฝ4ายอํานวยการ
งาบริหารทั่วไป

งาบสภาฯ

งานการเจาหนาที่

1. นางศรีจันทร& ป7ญเจริญ 1.นางศรีจนั ทร& ป7ญเจริญ 1.นางจันทรา หลงมะลิ
นักจัดการงานทัว่ ไป ปก นักจัดการงานทัว่ ไป
นักทรัพยากรบุคคล ปก.
2.นางอําพร ดวงยศ
2.น.ส.เกศรา เจริญศรี
จพง.ธุรการ ปง.
นักทรัพยากรบุคคล ปก.
3. จพง.ธุรการ ปง/ชง. (1)
พนง.จาง
4 น.ส.ทิพย&สุดา ปามา
5นส.ออมฤทัย มัน่ นุช
6.น.ส.ปณิฐฐา ไตรรัตน&นิธกิ ุล
7.นายพลสิทธิ์ บุญมาก
8.นายบุญยืน ธาราน้ําใส
งานนิติการและการพาณิชย/
9.นายสราวุธ ฟองแกว
10.นายไพบูลย& คงแดง
1. นิติกร ปก./ชก วาง
11.นางสรอยทอง พากอ

2.น.ส.ขวัญฤทัย สันต&ประเสริฐ
จพง.ธุรการ ปง

ฝ#ายปกครอง
นายศุภกิจ จันระวาง
หัวหนาฝายอํานวยการ
รักษาการหัวหนาฝ4ายปกครอง
งานยุทธศาสตร/และ

งานประชาสัมพันธ//งานสงเสริมการทองเที่ยว

1.นางกนกรัตน& กาทองทุง
นักวิเคราะห&นโยบาย/แผน
2.นักวิเคราะห&ฯ ปก/ชก (1)

1.นายอนุพงศ& วิรัตนาภรณ&
จพง.ประชาสัมพันธ& ปงฅ
2.น.ส.ณิชาการ วิชาเพียรดี
3.นวก.คอมพิวเตอร& ปก/ชก (1)

งานสงเสริมสวัสดิการสังคม/งานพัฒนาชุมชน

งานทะเบียนราษฎร/งานบัตรประจําตัวประชาชน

งานป4องกันบรรเทาสาธารณภัย

1. น.ส.กนกวรรณ สุวรรณนิยม
นักพัฒนาชุมชน ปก.
2. น.ส.ชนิกา ศรีแนน
จพง.พัฒนาชุมชน ปง.
3. นางอรทัย ตรัสวงศ& ผช.นักพัฒนา

1.นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ปก/ชก (1)
2.นายสิริรัญญา มั่นใจ จพง.ทะเบียน ปง

1. นายประพัทธ& รัตนตรัยภักดี
จพง.ปMองกัน ชง.
พนง.จาง
2.นายแสนศักดิ์ แสนเรือน
3.นายเอกวิทย& ขยันกิจ
4.นายพิโรจน& สุวรรณพิรุณ
5.นายรัฐพงษ& อุประ
6.นายเวนิช ระเบียบนุรักษ&
7.นายกลาณรงค& จันทร&จร
8.นายสุรเชษฐ& หนอจันทร&
9.นายสิทธิพล ศรีพรม
10.นายธนดล รักเรียน

งานนโยบายและแผนงานเทศกิจ

-ส.อ.อัครเดช ขันทะนะ
จพง.เทศกิจ ปง.

โครงสรางกองคลัง
พ.อ.อ.ณัฐวุฒิ สุวรรณรัตน/
ปลัดเทศบาล
รักษาราชการผูอํานวยการกองคลัง

ฝ#ายพัฒนารายได
นางปราณี ศิริวุฒิ
หัวหนาฝ4ายพัฒนารายได

ฝ#ายบริหารงานคลัง
นักบริหารงานคลัง ระดับตน
งานบริหารงานทั่วไป/งาน
บําเหน็จบํานาญ

1.จพง.ธุรการ ปง/ชง.
2.น.ส.สุนิตยา เรือนมา
พนจ.ทั่วไป

งานพัสดุและทรัพย/สิน
1. นายธงชัย ศรีเกาะศักดิ์
นวก.พัสดุ ชก.
2.นางปณตพร สมจิตต&
จพง.พัสดุ ปง.

งานการเงินและบัญชี
พัฒนารายได
1.นางพรทิพย& ชางประดิษฐ&
นวก.การเงิน/บัญชี ชก.
2.น.ส.หนึ่งฤทัย ประสมเพชร
นวก.การเงิน/บัญชี ชก.
3.นางซอนกลิ่น เหมืองนอย
จพง.การเงิน/บัญชี ชง.

งานพัฒนารายได
1.นางวรรณเพ็ญ ประเสริฐกุล
นวก.จัดเก็บรายได ปก.
2.นางแสงจันทร& พันธ&เสนา
3. จพง.จัดเก็บรายได ปง/ชง.(1)
4.นายพงษ&พันธ& มณีรัตน&
ผช.จนท.จัดเก็บรายได
5.นางกฤษณา พัฒนธันยพงศ&
พนจ.ทั่วไป

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย/สิน
1. นายชางสํารวจ ปง./ชง. (1)
2.นายวาฑิต ธุวตระกูลวงศ&
ผช.จนท.ทะเบียนทรัพย&สิน

โครงสรางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
พ.อ.อ.ณัฐวุฒิ สุวรรณรัตน/
ปลัดเทศบาลเมืองแมฮองสอน
รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ
นายบุญชู นาวิกวาณิชย/
สัตวแพทย&อาวุโส
รักษาราชการหัวฝ4ายบริหารงานสาธารณสุขฯ

งานบริหารงานทั่วไป
1.นายกฤษฎา เชาวลิต
จพง.ธุรการ ปง.
2.น.ส.ชวนพิศ ป7ญญาเยาว&
ผช.จนท.ธุรการ

งานส$งเสริมสิ่งแวดลอม/งานรักษาความสะอาด/งานควบคุมและจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม/งานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู

- นวก.สาธารณสุข ปก. (1)
- จพง.สุขาภิบาล ปง/ชง.(1)
- พนง.ขับเครื่องจักรกลกลาง (ลปจ.) (1)
- พนง.ขับเครื่องจักรกลหนัก(ลปจ.) (1)
- พนง.ขับรถดูดสิ่งปฏิกูล (1)
- พนง.ขับรถขยะ (1)
- คนงานประจํารถดูดสิ่งปฏิกูล (1)
- คนงานประจํารถขยะ (5)
- คนงานประจําฌาปนสถาน(1)
- พนง.ขับรถยนต& (6)
- พนจ.ทัว่ ไป (คนงาน) (20)

นายสายชล ประเสริฐกุล
นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับตน
หัวหนาฝ4ายบริการสาธารณสุขฯ
งานสงเสริมสุขภาพ
1.นางพีรดา วีรวรานิษฐ&
พยาบาลวิชาชีพ ชก.
2.น.ส.เพียรพิศ ทองแดง
พนจ.ทั่วไป

งานป4องและควบคุมโรค
1.นายทวี มงคล
จพง.สาธารณสุขชุมชน ชง.
2.จพง.สาธารณสุขชุมชน ปง/ชง.(1)

งานสนับสนุนบริการทางการแพทย/
1.นายบุญชู นาวิกวาณิชย&
สัตวแพทย& อาวุโส
2.นายอนุชา นาวิกวาณิชย&
ผช.สัตวแพทย&
3.นายโผน ทาวสมศักดิ์
คนงานประจําโรงฆาสัตว&

โครงสรางกองการศึกษา
นายชาติชาย นอยสกุล
นักบริหารการศึกษา ระดับกลาง
ผูอํานวยการกองการศึกษา
ฝ#ายบริหารการศึกษา

ฝ#ายสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(นักบริหารการศึกษา ระดับตน)

(นักบริหารการศึกษา ระดับตน)

งานบริหารงานทั่วไป
1.น.ส.อรทัย วงศ&สําราญ
นวก.การเงินและบัญชี ชก.
2.นางดวงฤทัย แสนทวีโภคทรัพย&
จพง.ธุรการ ชง.
3. พนง.ขับรถยนต& (1)
4. พนจ.ทั่วไป (1)

งานกิจการโรงเรียน/งานส$งเสริมคุณภาพการศึกษา/งานวิชาการ/งานการศึกษานอกระบบและ
ตามอัธยาศัย/งานการศึกษาในระบบ/งานนิเทศการศึกษา

1.นายชวลิต นิมงคล
นักวิชาการศึกษา ปก.
2. ศึกษานิเทศก& (1)
3. บุคลากรสนับสนุนการสอน(2)
4. ผช.ครู (2)
5.ครูเด็กดอยโอกาส (1)
- พนจ.ทัว่ ไป(5)
ท.1 (2) / ท.2(1) /ศพด.(2)

งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน/งานส$งเสริมกีฬาและ
นันทนาการ/งานแผนงานและโครงการ
1.น.ส.นันทวรรณ อองคํา
นักสันทนาการ ปก
2. จพง.ธุรการ ปง/ชง (1)
3. พนจ.ทั่วไป (1)
ภารกิจถายโอน(สนามกีฬา)
4. พนจ.ทัว่ ไป (2)
5. ครูอาสาพัฒนากีฬา (2)

โครงสรางกองชาง
นายบุญอยู เสนากุล
ผูอํานวยการกองชาง
ฝ#ายโยธา

ฝ#ายแบบแผนและกอสราง
นายวัชรินทร& สุนทรพินิจ

งานวิศวกรรมโยธา/
งานสถาป1ตยกรรม/งานผังเมือง
1.นายพิชชานนท& รมย&นกุ ุล
สถาปนิก ปก.

งานควบคุมอาคาร/
งานสํารวจและออกแบบ
1.นายกสานต& เพียรสอาด
นายชางโยธา ปง.
2.น.ส.อินทร&นิตา อํามฤต
นายชางโยธา ปง.
3.นายศักดาวุธ ไชยบุญศรี
ผช.นายชางเขียนแบบ
4.นายนคร ณรงค&รุงเรือง
ผช.ชางโยธา

นายพิทยาคม ทองคํา
นายชางไฟฟMาชํานาญงาน
รักษาการหัวหนาฝ4ายโยธา

งานบริหารงานทั่วไป
1. นายเกงพงษ& หลงมะลิ
จพง.ธุรการ ปง.
2.นางระพีพร ชื่นดวง
ผช.จนท.การเงินและบัญชี
3.นางถาวร เต็นพิพัฒน&
พนจ.ทั่วไป

งานสาธารณูปโภค

งานก$อสรางและซ$อมบํารุง/งานเครื่องจักรกล/
งานระบบการจราจร/งานช$างสุขาภิบาล

1.นายพิทยาคม ทอคํา
นายชางไฟฟMา ชง.
2. จพง.สวนสาธารณะ ปง/ชง(1)
3.นายสมพร วงศ&ไพฑูรย&
ผช.ชางไฟฟMา (ลปจ.)
พนจ.ภารกิจ(ทักษะ)
4.นายสายัณห& จันทร&ตPะมา ผช.
ชางไฟฟMา
5. นายชัยวัฒน& เต็นพิพัฒน&
ผช.จพง.สวนสาธารณะ(1)
6. ชางตกแตงสวน(1)

1.วิศวกรโยธา ปก/ชก (1)
2.นายเชวง วัฒนวงค&
พนง.ขับเครื่องจักรกลกลาง(ลปจ.)
พนจ.ภารกิจ(ทักษะ)
3.นายประหยัด ชูวงศ& ชางไม
4.นายสุรชัย บุญเกิดสมบูรณ& ชางไม
5.ชางปูน (1)
6.ชางกอสราง(1)
7.นายไพฑูรย& สิทธิสัตยานนท& พขร.
8.นายทศพร รัตนา พขร.
9.นายสงกรานต& ลินตPะพาน พขร.
10.นายมนตรี ตายเพชร พขร.
11.นายสมชาย บุญเกิดดสมบูรณ& พขร.
12.พนจ.ทั่วไป (9)

