
   

แผนภมูิโครงสร้างสว่นราชการเทศบาลต าบลหมอนนาง     
                                            โครงสร้างเทศบาลต าบลหมอนนาง 
                            

                  ปลดัเทศบาล 
                                                                   (นกับริหารงานท้องถ่ิน  ระดบักลาง) 
    หน่วยตรวจสอบภายใน                         
                                                                                                                                                      รองปลดัเทศบาล 

                                                                                                                                                                                                    (นกับริหารงานท้องถ่ิน  ระดบักลาง) 
          

                        
    ส านกัปลดัเทศบาล (นกับริหารงานทัว่ไป ระดบัต้น)   กองคลงั (นกับริหารงานคลงั ระดบัต้น)    กองช่าง (นกับริหารงานช่าง  ระดบัต้น) 
   -ฝ่ายปกครอง (นกับริหารงานทัว่ไป  ระดบัต้น)   - ฝ่ายบริหารงานคลงั (นกับริหารงานคลงั ระดบัต้น)   - ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นกับริหารงานช่าง ระดบัต้น) 
    งานธุรการ        งานธุรการ                 งานธุรการ 
    งานการเจ้าหน้าท่ี     งานการเงินและบญัชี      งานก่อสร้าง 
    งานนิตกิาร      งานพฒันารายได้      งานออกแบบและควบคมุอาคาร   
    งานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั    งานพสัดแุละทรัพย์สนิ      งานสาธารณปูโภค 

    งานรักษาความสงบ  เรียบร้อยและความมัน่คง          งานจดัสถานท่ีและการไฟฟา้สาธารณะ  
    งานทะเบียนราษฎร์              

    งานสวสัดกิารและพฒันาชมุชน   

    งานสง่เสริมบทบาทและองค์กรชมุชน 

   - ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (นกับริหารงานทัว่ไป ระดบัต้น) 
    งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
     

      กองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม (นกับริหารงานสาธารณสขุ ระดบักลาง)  กองการศกึษา (นกับริหารงานศกึษา ระดบักลาง)     

      -ฝ่ายบริหารงานสาธารณสขุ (นกับริหารงานสาธารณสขุ ระดบัต้น)  -ฝ่ายบริหารการศกึษา (นกับริหารงานการศกึษา ระดบัต้น) 
       งานธุรการ       งานการศกึษาปฐมวยั 

       งานสขุาภิบาลอนามยัสิง่แวดล้อม    - ฝ่ายสง่เสริมการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม (นกับริหารการศกึษา ระดบัต้น) 
       งานควบคมุและจดัการคณุภาพสิง่แวดล้อม    งานธุรการ 
       งานกองทนุหลกัประกนัสขุภาพ     งานการศกึษานอกระบบและตามอธัยาศยั 

       งานวางแผนสาธารณสขุ      งานสง่เสริมประเพณี ศลิปะและวฒันธรรม     
       งานรักษาความสะอาด 

-ฝ่ายบริการสาธารณสขุ (นกับริหารงานสาธารณสขุ ระดบัต้น) 
       งานเผยแพร่และฝึกอบรม 

       งานสง่เสริมสขุภาพและสาธารณสขุ  

       งานปอ้งกนัและควบคมุโรคตดิตอ่                  
งานสตัวแพทย์  

 



   

               

โครงสร้างส านักปลัดเทศบาล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ 
อ ำนวยกำรท้องถิ่น วิชำกำร ทั่วไป ลูกจ้ำง 

ประจ ำ 
พนักงำนจ้ำง 

รวม 
ต้น กลำง สูง ปฏิบัติกำร ช ำนำญกำร ช ำนำญกำรพิเศษ เชี่ยวชำญ ปฏิบัติงำน ช ำนำญงำน อำวุโส ภำรกิจ ทั่วไป* 

จ ำนวน 3   5 1   1 2  1 12 4 29 

หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล 

(นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น) 

หัวหน้ำฝ่ำยปกครอง 

(นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น) 
หัวหน้ำฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ 

(นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น) 

งำนธุรกำร 
- เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)  (1) 
- ผช.เจ้าพนักงานธุรการ  (ภารกิจ)  (3) 

งำนกำรเจ้ำหนำ้ที ่
- นักทรัพยากรบุคคล  (ปก./ชก.)  (1) 

งำนนิติกำร 
- นิติกร (ปก./ชก.)  (1) 

งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
- เจ้าพนักงานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.) (1) 
- ผช.เจ้าพนักงานป้องกัน (ภารกิจ)  (1) 
- พนักงานขับรถบรรทุกน า้ดับเพลิง (ภารกิจ) (2) 
- พนักงานประจา้รถบรรทุกน ้าดับเพลิง (ภารกิจ (1) 

งำนรักษำควำมสงบ เรียบร้อยและควำมมั่นคง 
- นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั (ปก./ชก.) (1) 
- เจ้าพนักงานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.) (1) 

งำนทะเบียนรำษฎร 
- นักจัดการงานทะเบยีนและบัตร (ปก./ชก.) (1) 

 
 
 
 

งำนสวัสดิกำรและพัฒนำชมุชน 
- นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) (1) 
- ผช.นักพัฒนาชุมชน (ภารกิจ) (1) 

งำนส่งเสริมบทบำทและองค์กรชุมชน 
- ผช.นักพัฒนาชุมชน (ภารกิจ) (1) 

 
 

- ลูกจ้างประจา้ (1) 
- พนักงานขับรถยนต์ (ภารกิจ) (2) 
- พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป) (1) 
- คนงานทั่วไป (ทั่วไป) (3) 

  

 
งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน 

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.) (1) 
- ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ภารกิจ) (1) 

 
 



   

 
 โครงสร้ำงกองคลัง   

 

                    ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
                  (นักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น) 
       
 

 
 หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนคลัง 

 (นักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น) 
 

 
 
 
  งำนธุรกำร      งำนกำรเงินและบัญชี             งำนพัฒนำรำยได้            งำนพัสดุและทรัพย์สิน  
 -จพง.ธุรการ (ปง./ชง.) (1)             - นักวิชาการเงินและบญัชี (ปก./ชก.) (1)   - จพง.จัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.) (1)             - จพง.พัสดุ (ปง./ชง.) (1) 
 - ผช.จพง.ธุรการ (ภารกิจ) (1)              - ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบญัชี (ภารกิจ) (2)     - ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ภารกิจ) (3)                    - ผช. จพง.พัสดุ (ภารกิจ) (1) 
                   - ผช.จพง.ธุรการ (ภารกิจ) (1)   
                        

             

                   

                 

 

ระดับ 
อ ำนวยกำรท้องถิ่น วิชำกำร ทั่วไป ลูกจ้ำง 

ประจ ำ 
พนักงำนจ้ำง 

รวม 
ต้น กลำง สูง ปฏิบัติกำร ช ำนำญกำร ช ำนำญกำรพิเศษ เชี่ยวชำญ ปฏิบัติงำน ช ำนำญงำน อำวุโส ภำรกิจ ทั่วไป* 

จ ำนวน 2   1    3    8  14 
 

 



   

 

 
โครงสร้ำงกองช่ำง 

   

                      ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 
                                (นักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น) 
     
     
 
 

หัวหน้ำฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง 
(นักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น) 

 
 

  
 

       งำนธุรกำร          งำนก่อสร้ำง                 งำนออกแบบและควบคุมอำคำร  งำนสำธำรณูปโภค        งำนจัดสถำนที่และกำรไฟฟ้ำสำธำรณะ 
- จพง.ธุรการ (ปง./ชง.) (1)                   - นายช่างโยธา (ปง./ชง.) (1)       - นายช่างโยธา (ปง./ชง.) (1)              - นายช่างโยธา (ปง./ชง.) (1)     - นายช่างไฟฟ้า (ปง./ชง.) (1) 
- ผช.นักจัดการงานท่ัวไป (ภารกิจ) (1)  - ผช.นายช่างโยธา (ภารกิจ) (1)     - ผช. นายช่างโยธา (ภารกิจ)(1)           - ผช.นายช่างไฟฟ้า (ภารกิจ) (1)    
- ผช.จพง.ธุรการ (ภารกิจ) (1)   - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา             - พนักงานขับรถยนต์ (ท่ัวไป) (1) 
        (ภารกิจ) (1)                  - คนงานท่ัวไป (9) 

        
     

 

ระดับ 
อ ำนวยกำรท้องถิ่น วิชำกำร ทั่วไป ลูกจ้ำง 

ประจ ำ 
พนักงำนจ้ำง 

รวม 
ต้น กลำง สูง ปฏิบัติกำร ช ำนำญกำร ช ำนำญกำรพิเศษ เชี่ยวชำญ ปฏิบัติงำน ช ำนำญงำน อำวุโส ภำรกิจ ทั่วไป* 

จ ำนวน 2       3 2   6 10 23 
 

 



   

 

โครงสร้ำงกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 

                        ผู้อ้านวยการกองสาธารณสุขฯ 
                   (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง) 
 
     

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข                หวัหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 
            (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)                     (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) 
 
 

                   -งานธุรการ          -งานเผยแพร่และฝึกอบรม 

        -จพง.ธุรการ (ปง./ชง.) (1)        -งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
    - ผช.จพง.ธุรการ (ภารกิจ) (2)        -งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
    - พนักงานขับรถยนต์ (ท่ัวไป) (1)       -งานสัตวแพทย์ 
   -งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม         - พยาบาลวิชาชีพ (ปก./ชก.) (1)  

-งานควบคุมและจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม        
-งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
-งานวางแผนสาธารณสุข             
 - นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.) (1)       
-งานรักษาความสะอาด       
 - พนักงานขับรถบรรทุกขยะ  (ภารกิจ) (1) 
 - พนักงานประจ้ารถบรรทุกขยะ (ภารกิจ) (2) 
 - พนักงานขับรถบรรทุกขยะ (ภารกิจ) (1) 
 - พนักงานประจ้ารถบรรทุกขยะ (ท่ัวไป) (1) 
         
 

        

ระดับ 
อ ำนวยกำรท้องถิ่น วิชำกำร ทั่วไป ลูกจ้ำง 

ประจ ำ 
พนักงำนจ้ำง 

รวม 
ต้น กลำง สูง ปฏิบัติกำร ช ำนำญกำร ช ำนำญกำรพิเศษ เชี่ยวชำญ ปฏิบัติงำน ช ำนำญงำน อำวุโส ภำรกิจ ทั่วไป* 

จ ำนวน 2 1  1 1   1    5 2 13 
 



   

โครงสร้ำงหน่วยตรวจสอบภำยใน  
 
 

ปลัดเทศบำล 
นักบริหำรงำนท้องถิ่น ระดับต้น 

 
 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.) (1) 

 
 

 

 

 

ระดับ 
อ ำนวยกำรท้องถิ่น วิชำกำร ทั่วไป ลูกจ้ำง 

ประจ ำ 
พนักงำนจ้ำง 

รวม 
ต้น กลำง สูง ปฏิบัติกำร ช ำนำญกำร ช ำนำญกำรพิเศษ เชี่ยวชำญ ปฏิบัติงำน ช ำนำญงำน อำวุโส ภำรกิจ ทั่วไป* 

จ ำนวน    1          1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

โครงสร้ำงกองกำรศึกษำ   
 

ระดับ 
อ ำนวยกำรท้องถิ่น วิชำกำร ทั่วไป ลูกจ้ำง 

ประจ ำ 
พนักงำนจ้ำง 

รวม 
ต้น กลำง สูง ปฏิบัติกำร ช ำนำญกำร ช ำนำญกำรพิเศษ เชี่ยวชำญ ปฏิบัติงำน ช ำนำญงำน อำวุโส ภำรกิจ ทั่วไป* 

จ ำนวน 2 1  3    1    11 6 24 

ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ 
(นักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับกลาง) 

หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ 
(นักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับต้น) 

หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำ 
(นักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับต้น) 

งำนกำรศึกษำปฐมวัย 
-นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) (1) 
-ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.1) (5) 
-ผช.นักวิชาการศึกษา (ภารกิจ) (1) 
-ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ คุณวุฒิ) (1)  
-ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ ทักษะ) (5) 
-ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) (3) 
-ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) (3) 
 

งำนธุรกำร 
-จพง.ธุรการ (ปง./ชง.) (1) 
-ผช.จพง.ธุรการ (ภารกิจ) (1) 
-ผช.จพง.การเงินและบัญชี (ภารกิจ) (1) 

งำนกำรศึกษำนอกระบบและตำมอัธยำศัย 
-นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) (1) 
งำนส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม 
-นักสันทนาการ (ปก./ชก.) (1) 
-ผช.นักวิชาการวัฒนธรรม (ภารกิจ) (2) 
 


