
ปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานทองถิน่ ระดับสูง)

หนวยตรวจสอบภายใน

             รองปลดัเทศบาล

            (นักบริหารงานทองถิ่น ระดับสูง)

สํานกัปลดัเทศบาล
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับกลาง)

สํานกัการชาง
(นักบริหารงานชาง ระดับสูง)

กองวิชาการและแผนงาน
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับกลาง)

กองคลัง

(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง)

สํานกัการศกึษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับสูง)

กองสวสัดกิารสังคม
(นักบรหิารงานสวัสดิการสังคม ระดบักลาง)

๑. ฝายบริหารงานทั่วไป

๑.๑ งานธุรการ

๑.๒ งานกิจการสภาเทศบาล

๑.๓ งานกิจการขนสง

๒. ฝายอํานวยการ
   ๒.๑ งานการเจาหนาท่ี

๒.๒ งานสงเสริมการทองเท่ียว

๓. ฝายปกครอง

๓.๑ งานปองกันและบรรเทา

         สาธารณภัย

๓.๒ งานรักษาความสงบ

๓.๓ งานทะเบียนราษฎรและบัตร

         ประจําตัวประชาชน

๑. ฝายบริหารงานทั่วไป
    ๑.๑ งานธุรการ

๒. สวนควบคุมการกอสรางอาคาร 

    และผังเมือง

    ๒.๑ ฝายควบคุมการกอสราง

          อาคารและผังเมือง

          ๑) งานวิศวกรรม

          ๒) งานสถาปตยกรรม

          ๓) งานควบคุมอาคาร

          ๔) งานผังเมือง

๓. สวนการโยธา

    ๓.๑ ฝายสาธารณปูโภค

          ๑) งานสาธารณูปโภค

          ๒) งานสถานท่ีและการไฟฟา 

              สาธารณะ

          ๓) งานสวนสาธารณะ

          ๔) งานกําจัดมูลฝอยและ 

              สิ่งปฏิกูล

          ๕) งานควบคุมและตรวจสอบ

             บําบัดนํ้าเสีย

          ๖) งานศูนยเครื่องจักรกล

          ๗) งานวิศวกรรมจราจร

๑. งานธุรการ

๒ งานรับเรือ่งราวรองทกุข

๓. งานนติกิรรมสัญญา

๔. งานตราเทศบัญญตัิที่มิใชเรื่อง 

    งบประมาณประจําป

๕. ฝายแผนงานและงบประมาณ. 

๕.๑ งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

๕.๒ งานจัดทํางบประมาณ

๖. ฝายบรกิารและเผยแพรวิชาการ

๕.๑ งานเผยแพรประชาสัมพันธ

๕.๒ งานบริการขอมูลขาวสาร

๑. งานธุรการ

๒. ฝายบริหารงานคลัง
   ๒.๑ งานบริหารงานคลัง

๒.๒ งานพสัดุและทรพัยสิน

๒.๓ งานสถิติการคลัง

๒.๔ งานการเงินและบัญชี

๓. ฝายพัฒนารายได

๓.๑ งานพัฒนารายได

๓.๒ งานผลประโยชนและกจิการ

         พาณิชย 

๔ ฝายแผนที่ภาษีทะเบียนทรัพยสนิ

๔.๑ งานแผนท่ีภาษีและทะเบียน 

         ทรัพยสิน

๔.๒ งานบริการขอมูลแผนท่ีภาษี 

         และทะเบียนทรัพยสิน

๑. ฝายบริหารงานทั่วไป

    ๑..๑ งานธุรการ

๒. ฝายบริหารงานสาธารณสุข

 ๒.๑ งานสุขาภิบาลอนามัยและ

          สิ่งแวดลอม

 ๒.๒ งานวางแผนสาธารณสุข

 ๒.๓ งานรักษาความสะอาด

    ๒.๔ งานทันตสาธารณสุข

 ๒.๕ งานศูนยบริการสาธารณสุข 

    ๒.๖ งานเภสัชกรรม

๓. ฝายบรกิารสาธารณสุข

 ๓.๑ งานเผยแพรและฝกอบรม

 ๓.๒ งานสงเสริมสุขภาพ 

 ๓.๓ งานสัตวแพทย

 ๓.๔ งานปองกันและควบคุม

          โรคติดตอ

 ๓.๕ งานปองกันและบําบัด

          ยาเสพติด

๑. งานธุรการ

๒. ฝายสังคมสงเคราะห

๒.๑ งานสังคมสงเคราะห

๒.๒ งานสวสัดิภาพเด็กเยาวชน            

         และกิจการสตรีและคนชรา

๓. ฝายพัฒนาชุมชน

๓.๑ งานพัฒนาศักยภาพชุมชน

๓.๒ งานพัฒนาอาชีพ-ภูมิปญญา
         ทองถ่ิน

1. ฝายแผนงานและโครงการ

๑.๑ งานแผนและโครงการ

๑.๒ งานระบบสารสนเทศ

๑.๓ งานงบประมาณ

๑.๔ งานธุรการ

๒. สวนบริหารการศึกษา

     ๒.๑ ฝายการเจาหนาท่ี

        ๑) งานการเจาหนาที่

        ๒) งานวางแผนบุคคลและทะเบียน  
                ประวัติ

     ๒.๒ ฝายกิจการโรงเรียนและวิชาการ

        ๑) งานการศึกษาปฐมวัย

        ๒) งานโรงเรียน

        ๓) งานสงเสริมคุณภาพและมาตรฐาน      
            หลักสูตร  

        ๔) งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและ 
                นวัตกรรมทางการศึกษา

๓.สวนสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

    ๓.๑ ฝายกิจกรรมเด็กและเยาวชน

     ๑) งานการศึกษานอกระบบและตาม     
         อัธยาศัย

     ๒) งานฝกและสงเสริมอาชีพ

     ๓) งานหองสมุด พิพิธภัณฑและเครือขาย   
         ทางการศึกษา

     ๔) งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน

     ๕) งานกีฬาและนันทนาการ

     ๖) งานกิจการศาสนา

     ๗) งานสงเสริมประเพณีศิลปะและ
         วัฒนธรรม

๔. หนวยศึกษานิเทศก 

๕. โรงเรียน

 แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป
โครงสรางเทศบาลเมืองนราธิวาส

สถานธนานบุาล

          รองปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานทองถิน่ ระดับกลาง)



หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

ฝายปกครอง

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) 

ฝายบริหารงานทั่วไป

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)

งานการเจาหนาท่ี

� นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ (๑)

� นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (๑)

ฝายอํานวยการ

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)

งานสงเสริมการทองเท่ียว 

งานธุรการ

� เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน (๑) 

� เจาพนักงานธุรการปฏิบตัิงาน (๑)       

งานรักษาความสงบ

� นักจัดการงานเทศกิจชํานาญการ (๑)  

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

� เจาพนกังานปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยปฏบิัติงาน  (๒)  

� เจาพนกังานปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยชาํนาญงาน  (๓)

� เจาพนกังานปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย ปฏบิัติงาน/ชาํนาญงาน (๑)

�   เจาพนกังานธุรการปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน (๑)

งานทะเบียนราษฎรและบัตร

� นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชํานาญการ (๓)

� เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน (๑)

โครงสรางสํานักปลัดเทศบาล

งานกิจการสภาเทศบาล

� เจาพนักงานธุรการปฏิบตัิงาน (๑)

งานกิจการขนสง 

�  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ (๑)

*** ลกูจางประจําในสังกัด จํานวน ๕ คน

*** พนักงานจางในสังกัด จํานวน ๗๕ คน



ผูอํานวยการกองคลัง

(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)

ฝายพัฒนารายได

(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) 

งานพัสดุและทรัพยสิน

� เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน (๒)

� เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน (๑) 

ฝายบริหารงานคลัง

(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) 

งานการเงินและบัญชี

� เจาพนักงานการเงินและบญัชีปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน (๑) 

งานบริการขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

� นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ (๑) 

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

� เจาพนักงานการคลังชํานาญงาน (๑)

งานผลประโยชนและกิจการพาณิชย

� เจาพนักงานจัดเก็บรายไดชํานาญงาน (๑)

� เจาพนักงานจัดเก็บรายไดปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน (๑)งานสถิติการคลัง

� นักวิชาการคลังชํานาญการ (๒)

งานธุรการ

� เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน (๒)   

งานบริหารงานคลัง

โครงสรางกองคลัง

งานพัฒนารายได

ฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) 

*** ลูกจางประจําในสังกัด  จํานวน   ๕  คน

*** พนักงานจางในสังกัด  จํานวน   ๑๕  คน



ผูอํานวยการสํานักการชาง

(นักบริหารงานชาง ระดับสูง) 

งานวิศวกรรม

� วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ (๑)  

� วิศวกรโยธาชํานาญการพเิศษ (๑)

� นายชางโยธาอาวุโส (๑)

งานสาธารณูปโภค

� นายชางโยธาอาวุโส (๑)

� นายชางโยธาปฏบิัติงาน/ 
    ชาํนาญงาน (๑)

งานควบคุมอาคาร

� สถาปนกิปฏิบัติการ/
    ชาํนาญการ (๑)

งานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

� เจาพนกังานสุขาภิบาลปฏิบัติงาน/
    ชาํนาญงาน (๑) 

งานวิศวกรรมจราจร 

� นายชางไฟฟาอาวุโส  (๑)

งานศูนยเครื่องจักรกล

� วิศวกรเครื่องกลชาํนาญการ (๑)

� นายชางเครื่องกลปฏิบัติงาน/

    ชาํนาญงาน (๑)

� นายชางเครื่องกลอาวุโส (๑)
     (ขาราชการถายโอน)

งานสถานที่และการไฟฟาสาธารณะ

� นายชางศิลปชํานาญงาน (๑)

� นายชางไฟฟาอาวุโส (๑)  

� นายชางไฟฟาชํานาญงาน (๑)  

งานสถาปตยกรรม

� สถาปนกิชาํนาญการพเิศษ (๑)  

� นายชางเขียนแบบอาวุโส (๑)

งานธุรการ

� เจาพนกังานธุรการชาํนาญงาน (๒)     

งานควบคุมและตรวจสอบบําบัดนํ้าเสีย

งานผังเมือง

� วิศวกรโยธาชํานาญ  
    การพิเศษ (๑)

โครงสรางสํานักการชาง

สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง

(นักบริหารงานชาง ระดับกลาง)

สวนการโยธา

(นักบริหารงานชาง ระดับกลาง) 

ฝายสาธารณูปโภค

(นักบริหารงานชาง ระดับตน)

งานสวนสาธารณะ

� นักวิชาการสวนสาธารณะปฏิบัติการ/ชํานาญการ (๑)

� เจาพนักงานสวนสาธารณะชํานาญงาน (๑)

ฝายบริหารงานท่ัวไป

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)

ฝายควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง

(นักบริหารงานชาง ระดับตน)           

*** ลูกจางประจําในสังกัด  จํานวน  ๒๒  คน

*** พนักงานจางในสังกัด    จํานวน  ๕๗  คน



ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง)

ฝายบริการสาธารณสุข

(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับตน)

งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดลอม

� เจาพนกังานสุขาภบิาลชาํนาญงาน (๒)

ฝายบริหารงานสาธารณสุข

(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับตน)

งานรักษาความสะอาด

� เจาพนกังานสาธารณสุขชาํนาญงาน (๒)
�  เจาพนกังานสาธารณสุขปฏบิัติงาน/ชาํนาญงาน (๑)

งานวางแผนสาธารณสุข

งานสัตวแพทย

� สัตวแพทยปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน (๑)

งานสงเสริมสุขภาพ

� พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการพิเศษ (๑)
�  พยาบาลวิชาชีพปฏบิัติการ (๑)

งานเผยแพรและฝกอบรม

� นักวชิาการสุขาภิบาลชํานาญการ (๑)

งานศูนยบริการสาธารณสุข  

� พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการพิเศษ (๑) 

� พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (๑)             

� พยาบาลวิชาชีพปฏบิัติการ/ชาํนาญการ (๑)

งานธุรการ

� เจาพนกังานธุรการปฏบิัติงาน/ชาํนาญงาน (๑)      

งานปองกันและบําบัดยาเสพติด

โครงสรางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

งานเภสัชกรรม
� เจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (๑)

งานทันตสาธารณสุข

� เจาพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน (๑)

ฝายบริหารงานทั่วไป

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)

งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ

� พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ (๑)
*** ลกูจางประจําในสังกัด จํานวน  ๑๗  คน

*** พนักงานจางในสังกัด  จํานวน  ๑๒๑  คน



โครงสรางกองวิชาการและแผนงาน

ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

งานรับเรื่องราวรองทุกข

� นิตกิรชํานาญการพิเศษ (๑)

งานนิติกรรมสัญญา

� นิติกรชํานาญการพิเศษ (๑)

ฝายแผนงานและงบประมาณ

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)

งานวิเคราะหนโยบายและแผน

� นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ (๑)

งานจัดทํางบประมาณ

� นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ (๑)

งานธุรการ

� เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน (๒)                              ฝายบริการและเผยแพรวชิาการ 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)

งานเผยแพรประชาสัมพันธ

� นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ/ชํานาญการ (๑)     

� เจาพนกังานประชาสัมพนัธชาํนาญงาน (1)

�  เจาพนักงานประชาสัมพนัธปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน  (1)

งานบริการขอมูลขาวสาร

� นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ (๑)

งานตราเทศบัญญัติที่มิใช

เรื่องงบประมาณประจําป

*** ลกูจางประจําในสังกัด  จํานวน  ๑  คน

*** พนักงานจางในสังกัด   จํานวน  ๕  คน



  โครงสรางสํานักการศึกษา

ฝายแผนงานและโครงการ

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)

ฝายการเจาหนาท่ี                             

 (นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน)

ฝายกิจกรรมเด็กและเยาวชน

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน)

งานงบประมาณ

• เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
  ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน (๑)

งานธุรการ

• เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน (๑)

งานการเจาหนาท่ี

• เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน (๑)

งานวางแผนบุคคลและ

ทะเบียนประวัติ

งานโรงเรียน

งานการศึกษานอกระบบและตาม

อัธยาศัย

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติงาน/

ชํานาญงาน (๑)

งานหองสมุด พิพิธภัณฑและ

เครือขายทางการศึกษา

งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน

• นักสันทนาการชํานาญการ (๑)

งานกีฬาและนันทนาการ

งานกิจการศาสนา

งานสงเสริมประเพณีศิลปะและวัฒนธรรม

• นักสันทนาการชํานาญการ (๑)

สวนบริหารการศึกษา                

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง)

สวนสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง)

ฝายกิจการโรงเรียนและวิชาการ

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน) 

งานสงเสริมคุณภาพและ

มาตรฐานหลักสูตร

• ศึกษานิเทศก คศ.๓ (๑)

งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมทางการศึกษา

งานฝกและสงเสริมอาชีพ

งานแผนและโครงการ

•เจาพนักงานธุรการชาํนาญงาน (๑)

หนวยศึกษานิเทศก

ศึกษานิเทศก คศ.๒ (๑)

โรงเรียน  ท1 – ท 6

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ๖ ศูนย

งานระบบสารสนเทศ

ผูอํานวยการสํานักการศึกษา

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับสูง)

*** พนักงานจางในสังกัด   จํานวน  ๔๒  คน

งานการศึกษาปฐมวัย

• นักวิชาการศึกษาปฏิบัติงาน/
ชํานาญงาน (๑)



ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง)

ฝายพัฒนาชุมชน

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับตน)

งานสังคมสงเคราะห

� นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ (๑)

ฝายสังคมสงเคราะห

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับตน)

งานธุรการ

� เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน (๑)   

งานสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน กิจการสตรีและคนชรา

� นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ (๑)
งานพัฒนาอาชีพ - ภูมิปญญาทองถิ่น
�นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (๑) 

งานพัฒนาศักยภาพชุมชน

� นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ (๑)

โครงสรางกองสวัสดิการสังคม

*** พนักงานจางในสังกัด   จํานวน  ๖  คน


