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      ปลัดเทศบาล                 
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง) (1) 
 

ส านักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น) (1) 

กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลังระดับต้น) (1) 

กองช่าง 
(นักบริหารงานช่างระดับต้น) (1) 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุขระดับตน้ ) (1) 

 

กองการศึกษา  
 (นักบริหารงานการศึกษาระดับตน้) (1) 

ฝ่ายอ านวยการ 0101 
-งานราชการทั่วไปฯ  
-งานบริหารงานท่ัวไป 
-การบริหารงานบุคคลฯ 
-งานนิติการฯ 
-งานสวัสดิการสังคม  
-งานรัฐพิธี  
ฝ่ายปกครอง 0102 
-งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
-งานทะเบียนราษฎร 
-งานเลขานุการ 
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 0103 

-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
-งานรักษาความสงบ 

ฝ่ายบริหารงานคลัง 0401 
-งานบริหารงานท่ัวไป 
-งานการจัดท าบัญช ี
-งานการพัสดุและทรัพยส์ิน 
ฝ่ายพัฒนารายได้ 0402 
-งานการจัดเก็บภาษ ี
-งานการพัฒนารายได ้
-งานทะเบียนคุม 

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 0501 
-งานบริหารงานท่ัวไป 
-งานจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม 
-งานผังเมือง 
ฝ่ายการโยธา 0502 
-งานเกี่ยวกับการประปา 
-งานติดตั้งซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้าฯ 
-งานปรับปรุงภูมิทัศน์ 

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 0601 
-งานบริหารงานท่ัวไป 
-งานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
-งานบริการรักษาความสะอาด  
-งานบริหารสาธารณสุข 
ฝ่ายบริการสาธารณสุข 0602 
-งานสัตวแพทย์ 
-งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุม 
  โรคติดต่อและโรคไมต่ิดต่อ 
-งานส่งเสริมสุขภาพ 

ฝ่ายบริหารการศึกษา 0801 
-งานบริหารงานท่ัวไป 
-งานการศึกษาปฐมวัย  
-งานโรงเรียน 
-งานกิจการนักเรียน 
- ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม 0808 
 -งานการศาสนา   
-งานการกีฬาและ  นันทนาการ 
-งานบ ารุงศิลปะ จารีตประเพณีฯ 
 

นายกเทศมนตรี 

รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 

สภาเทศบาล 

         หน่วยตรวจสอบภายใน 
(นักวิชาการตรวจสอบภายใน) (1)  

 
รองปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น) (1)  
 



     

 
โครงสร้างส านักปลดัเทศบาล 
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งานราชการ 
ทั่วไปฯ 

 

งานบริหาร 
งานบุคคลฯ 

งานนิติการฯ งานทะเบียน
ราษฎร 

งานสวัสดิการ
สังคม 

งานป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 

        หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท่ัวไประดับต้น) (1) 

 

งานวิเคราะห ์
นโยบายและแผน 
 

หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  
นักบริหารงานท่ัวไประดับต้น (1) 

หัวหน้าฝ่ายปกครอง   

นักบริหารงานท่ัวไประดับต้น (1) 

-  

งานรัฐพิธี งานรักษา 
ความสงบ 

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

นักบริหารงานท่ัวไประดับต้น (1) 

งาน
เลขานุการ 

***พนักงานขับรถ    
    ดับเพลิง(1)    
 **พนักงานดับเพลิง  (1)   
  *พนักงานประจ า 
   รถดับเพลิง(1)    
  *พนักงานรักษาความ 
    ปลอดภัย(1) 
    *ยาม(2) 
   *คนงานท่ัวไป (1) 
 

 

 

-นักพัฒนาชุมชน ชก./(1) 
**ผช.นักพัฒนาชุมชน (1) 

-นักทรัพยากรฯ ชก.(1) -นิติกร 
ชก.(1) 

-จพง.ธุรการ ชง. (1) 
**ผช.จพง.ธุรการ(1)  
**พนง.ขับรถยนต(์1)   
* พนง.ขับรถยนต์(2) 

*คนงานท่ัวไป(3)            

*คนงานท่ัวไป(1) 
-นักจัดการงาน 
ทะเบียนฯ ปก.(1)   
**ผช.จพง.    
  ทะเบียนฯ (1)      

         หน่วยตรวจสอบใน 
(นักวิชาการตรวจสอบภายใน) (1)  

 

งานบริหาร 
งานท่ัวไป 

 



 
                                                                    

                                                                

                                      

                   โครงสร้างกองคลัง 
 

 
 
 
         
 
 
  
 
 
 
 
             
                  
 
                     *คนงานท่ัวไป (1) 

 
                    

 

                              

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานคลังระดับต้น ) (1) 

- เจ้าพนักงานการเงินและ 
 บัญช ีชง.  (1) 
**ผช.จพง.การเงินฯ (1) 
*คนงานท่ัวไป (1) 

- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้     
  ชง. (1) 
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้     
   ปง. (1) 
**ผช.จพง.จัดเก็บรายได้(1) 
*คนงานท่ัวไป(1)   

     

กองคลัง   10 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  (นักบริหารงานคลังระดับต้น )  (1)        หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานคลังระดับต้น) (1) 

   งานบริหาร 
    งานท่ัวไป 

งานการจัดท าบัญชฯี งานการพัสดุและ
ทรัพย์สิน 

งานการ 
จัดเก็บภาษ ี

งานการพัฒนารายได ้ งาน 
ทะเบียนคุม 

  

- เจ้าพนักงานพัสด ุชง.  (1) 
**ผช.จพง.พัสดุ (1) 
 



 
 
 
                                                                            โครงสร้างกองช่าง 
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(ผู้อ านวยการกองช่าง) 
นักบริหารงานช่างระดับต้น (1) 

 

งานบริหาร  
งานท่ัวไป 

  งานเกี่ยวกับการประปา 
 

งานติดตั้งซ่อมบ ารุง 
ระบบไฟฟ้าส่องสว่างฯ  

 

*คนงานท่ัวไป (1) 
*นักการ (1) 

- นายช่างโยธา 
  ชง. (1) 
* คนงานท่ัวไป (1) 

**พนักงานผลติน้ าประปา (1) 
*พนักงานจดมาตรวดัน้ า  (1) 
* คนงานท่ัวไป (1) 
* พนง.เก็บค่าน้ าประปา (1) 

**ผช.ช่างไฟฟ้า (1) 
*คนงานท่ัวไป (1) 
 

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
(นักบริหารงานช่างระดับต้น) (1) 

หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
(นักบริหารงานช่างระดับต้น) (1) 

 

 
 

งานจัดท าข้อมูล
ทางด้าน 
วิศวกรรม 

งานผังเมือง  

 

งานปรับปรุงภูมิทัศน์ 



 
 

โครงสร้างกองการศึกษา  
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ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
(นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น  (1) 

งานบริหาร 
งานท่ัวไป 

งานการศึกษาปฐมวัย 
งานการศาสนา 

 

 

-นักวิชาการศึกษาระดับ ชก. (1) 
*คนงานท่ัวไป (1) 

       
 

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น (1) 

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น  (1) 

 

งานบ ารุงศิลปะ 
จารีตประเพณีฯ 

งานโรงเรียน 

-ครู คศ. 2(1) 
*ปฏิบัติหน้าท่ี 
  ดูแลเด็ก (2) 
*แม่ครัว (1) 
 

 

งานกิจการ
นักเรียน  

งานการกีฬาและ 
นันทนาการ 

 



 
 
 
โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

                                            

                                                                                    
                   
   
     
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                       
                                                              

 
 
 
 
 
 
 

    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   11
๑๔ 

ผู้อ านวยการสาธารณสุขฯ 
(นักบริหารงานสาธารณสุขระดับตน้  (1) 

งานบริหาร  
งานท่ัวไป 

    งานอนามัย 
    สิ่งแวดล้อม 

   งานบริหาร 
   สาธารณสุข 

งานสัตวแพทย ์
 

งานป้องกันเฝ้าระวังและ
ควบคุมโรคติดต่อและโรค  
        ไม่ติดต่อ 
            

งานส่งเสรมิสุขภาพ 

-คนงานท่ัวไป (1) -คนงานท่ัวไป(1) 
 

**พนักงานตกแต่งสวน  (1) 
*คนสวน  (1) 
*พนง.ประจ ารถขยะ (3) 
* พนักงานขับรถยนต์ (1) 
*คนงานประจ ารถดูดสิ่งปฏิกูล (1) 

 

หมายเหต ุ            ***  = ลูกจ้างประจ า 
  **    = พนักงานจ้างตามภารกิจ 
  *      = พนักงานจ้างทั่วไป 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข นักบริหารงานสาธารณสุขระดบัต้น (1) 
 

หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข  นักบริหารงานสาธารณสุขระดับตน้ (1) 
 

 

 

   งานบริการรักษา 
    ความสะอาด 
 

    





 
 


