โครงสร้ างเทศบาลตาบลเขาย้อย
นายกเทศมนตรีตาบลเขาย้อย
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาล
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง
รองปลัดเทศบาล
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง (ว่าง)

สานักปลัดทศบาล
(นัก1.
บริหารงานทั่วไป)
ระดับกลาง

2.
1. ฝ่ายอานวยการ
- งานธุรการ
3.
- งานการเจ้
4.าหน้าที่
- งานกิจการสภาเทศบาล
5.
- งานประชาสัมพันธ์
6.

- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานทะเบียนราษฎร
- งานนิติการ
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานรักษาความสงบ

กองคลัง
(นักบริหารงานคลัง)
ระดับ กลาง
- งานธุรการ
1. ฝ่ายบริหารงานคลัง
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
- งานสถิติและข้อมูลการคลัง
- งานระเบียบการคลังและ
งบประมาณ
2..ฝ่ายพัฒนารายได้
- งานพัฒนารายได้
- งานผลประโยชน์กิจการ
พาณิชย์
- งานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

กองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา)
ระดับกลาง
- งานธุรการ
1. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
- งานการศึกษาปฐมวัย
และการศึกษานอกระบบ
และตามอัธยาศัย
- งานระบบและสารสนเทศ
- งานการเงินและบัญชี
- งานส่งเสริมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและ
กิจการศาสนา
- งานกีฬา นันทนาการ
กิจกรรมเด็กและ เยาวชน
- งานศูนย์วัฒนธรรม

กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)
ระดับกลาง
- งานธุรการ
(1) ฝ่ายบริหารงานช่าง
- งานวิศวกรรม
- งานควบคุมอาคารและ
ผังเมือง
- งานศูนย์เครื่องจักรกล
- งานสถานที่และไฟฟ้า
สาธารณะ
- งานสวนสาธารณะ
- งานซ่อมบารุง
- สาธารณประโยชน์และ
ระบบระบายนา

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

หน่วยตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก.
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข)
ระดับกลาง

กองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)
ระดับต้น

- งานธุรการ
(1) ฝ่ายบริหารงาน
สาธารณสุข
- งานสุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดล้อม
- งานรักษาความสะอาด
- งานกาจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล
- งานวางแผนสาธารณสุข
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ
- งานเผยแพร่และฝึกอบรม

- งานธุรการ
1. ฝ่ายพัฒนาชุมชน
- งานพัฒนาชุมชน
- งานสวัสดิการสังคม
- งานสังคมสงเคราะห์

หัวหน้ าสานักปลัดเทศบาล
หัวหน้ าสานักปลัดเทศบาล(นักบริหารงานทั่วไป)
ระดับ กลาง
(บ)
ฝ่ ายอานวยการ
หัวหน้ าฝ่ ายอานวยการ (นักบริหารงานทั่วไป)
ระดับต้น (1)

งานการเจ้ าหน้ าที่
- นักทรัพยากรบุคคล ปก.(1)
- นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. (1)
- คนงาน (1)

งานกิจการสภา
- เจ้าพนักงานธุรการ ชง. (1)

งานธุรการ
- นักจัดการงานทัว่ ไป ปก./ชก. (1)
- เจ้าพนักงานธุรการ ชง. (1)
- ลูกจ้างประจา (1)
- พนักงานขับรถยนต์ ทัว่ ไป (2) ภารกิจ (1)
งานประชาสั มพันธ์

งานทะเบียนราษฎร

งานวิเคราะห์ นโยบายและแผน

- นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชก.(1)
- ลูกจ้างประจา (1)
- ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่ งานทะเบียนฯ(1)

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก.
(1)

งานรักษาความสงบเรี ยบร้ อย
- เจ้าพนักงานเทศกิจ ปง. (1)
- คนงาน (1)

งานนิติการ
- นิติกร ปก./ชก. (1)

งานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปง.(1)
- เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปง./ชง (3)
- พนักงานดับเพลิง (ภารกิจ) (1)
- คนงานดับเพลิง (4)

ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง) (1)
งานธุรการ
จพง.ธุรการ ชานาญงาน (1)

ฝ่ ายบริหารงานคลัง
(นักบริ หารงานคลัง ระดับต้น) (1)

งานการเงินและบัญชี
1. จพง.การเงินและบัญชี ชานาญงาน (1)
2. จพง.การเงินและบัญชี ปฏิบตั ิงาน (1)
3. ผช.เจ้าหน้าที่การเงินฯ (1)

งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
1. จพง.พัสดุ ชานาญงาน (1)
2. จพง.พัสดุ ปง./ชง. (1)
3. ลูกจ้างประจา (1)
4. ผช.จนท.พัสดุ (1)
5. ผช.จพง.ธุรการ (1)

งานสถิตแิ ละข้อมูลการคลัง
งานระเบียบการคลังและงบประมาณ

ฝ่ ายพัฒนารายได้
(นักบริ หารงานคลัง ระดับต้น) (1)

งานพัฒนารายได้
1. จพง.จัดเก็บรายได้ ปง./ชง. (1)
2. ผช.จนท.จัดเก็บรายได้ (3)

งานผลประโยชน์
และกิจการพาณิ ชย์

งานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

จพง.จัดเก็บรายได้ ปง./ชง. (1)

คนงานสารวจข้อมูล (2)

ผู้อานวยการกองช่ าง
(นักบริหารงานช่ าง ระดับกลาง)

หัวหน้ าฝ่ ายบริหารงานช่ าง
(นักบริ หารงานช่าง ระดับต้น)

งานวิศวกรรม
1. วิศวกรโยธา ปก./ชก. (1)
2. ผูช้ ่วยนายช่างเขียนแบบ (2)

งานควบคุมอาคารและผังเมือง
1. นายช่างโยธา ชง. (2)
2. นายช่างโยธา ปง.-ชง. (1)
3. ผูช้ ่วยนายช่างโยธา (2)

งานสถาปัตยกรรม
1. สถาปนิก ปก./ชก. (1)
2. นายช่างเขียนแบบ ปง./ชง. (1)

งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
1. นายช่างไฟฟ้า ปง./ชง. (1)
2. ผูช้ ่วยนายช่างไฟฟ้า (2)
3. พนักงานขับเครื่ องจักรกลขนาดเบา (2)
4. คนงาน (1)

งานธุรการ
1. เจ้าพนักงานธุรการ ชง. (1)
2. ลูกจ้างประจา (1)
3. เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ ชง (1)
4. ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1)
4. พนักงานขับรถยนต์ (1)

งานศูนย์เครื่ องจักรกล
1. นายช่างเครื่ องยนต์ ปง./ชง. (1)
2. ผูช้ ่วยนายช่างเครื่ องกล (1)

งานซ่ อมบารุงสาธารณประโยชน์ และระบบระบายนา้
1. นายช่างโยธา ปง./ชง. (1)
2. ผูช้ ่วยช่างไม้ ลูกจ้างประจา (1)
3. ผูช้ ่วยช่างปูน ลูกจ้างประจา (1)
4. พนักงานขับเครื่ องจักรกลขนาดเบา (5)
5. พนักงานขับเครื่ องจักรกลขนาดหนัก (2)
6. พนักงานขับรถยนต์ (1)
7. คนงาน (5)

งานสวนสาธารณะ
1. คนงาน (2)

กองสาธารณสุ ขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการกองสาธารณสุ ขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุ ข ระดับ กลาง)

ฝ่ ายบริการสาธารณสุ ข
หัวหน้ าฝ่ ายสาธารณสุ ข
(นักบริหารงานสาธารณสุ ข ระดับต้น)

งานสุ ขาภิบาล
และอนามัยสิ่ งแวดล้อม
1. นักวิชาการสุ ขาภิบาล ชก.(1)
2. ลูกจ้างประจา (1)
3. ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่สุขาภิบาล (1)

งานรักษาความสะอาด
1. นักวิชาการสุ ขาภิบาล ปก./ชก.(1)
1. ลูกจ้างประจา (3)
2.พนักงานขับเครื่ องจักรกล
ขนาดเบา (2)
4. คนงานประจารถขยะ (11)
5. คนงาน (3)

งานกาจัดขยะมูลฝอย
และสิ่ งปฏิกูล
1. คนงาน (1)

งานวางแผนสาธารณสุ ข

งานธุรการ
1. นักจัดการงานทัว่ ไป ปก./ชก. (1)
2. เจ้าพนักงานธุรการ ชานาญงาน (1)
3. ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1)

งานส่ งเสริมสุ ขภาพ
1. พยาบาล ปก./ชก.(1)

งานป้ องกันและควบคุมโรค

งานเผยแพร่ และฝึ กอบรม

กองการศึกษา
ผู้อานวยการกองการศึกษา
(นักบริหารการศึกษา ระดับกลาง)
หัวหน้ าฝ่ ายส่ งเสริมการการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
(นักบริ หารการศึกษา ระดับต้น) (1)
งานการศึกษาปฐมวัยและ
การศึกษานอกระบบและตาม
อัธยาศัย
1. นักวิชาการศึกษา ชก. (1)
2. พนักงานครู เทศบาล ครู ผดู ้ ูแลเด็ก (7)
(เงินอุดหนุน)
3. ผูช้ ่วยหัวหน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก (1)
พนักงานจ้างตามภารกิจ (เงินอุดหนุน
ภารกิจถ่ายโอน)
4. ผูช้ ่วยครู ผูด้ ูแลเด็ก (๒) พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ (เงินอุดหนุนภารกิจถ่ายโอน)
5. ผูด้ ูแลเด็ก (3) (พนักงานจ้างทัว่ ไป)
(เงินเทศบาล)
6. พนักงานขับรถยนต์ ทัว่ ไป (1)

งานระบบและสารสนเทศ
1.ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานธุ รการ (1)

งานการเงินและบัญชี
1. เจ้ าพนักงานการเงินฯ ปง./ชง. (1)
2..ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่การเงินฯ (1)

งานส่ งเสริมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม และกิจการ
ศาสนา

งานธุรการ
1. นักจัดการงานทัว่ ไป ปก./ชก.(1)
2.เจ้าพนักงานธุรการ ชง.(1)

งานกีฬา นันทนาการ
กิจกรรมเด็กและ
เยาวชน
1. นักสันทนาการ ปก./ชก.(1)

งานศูนย์วฒ
ั นธรรม
1.นักวิชาการศึกษา ปก. (1)
2.ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริ ม
การท่องเที่ยว(1)
3.คนงาน (2)

กองสวัสดิการสังคม
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานกองสวัสดิการสังคม ระดับ ต้น)
งานธุรการ
1. คนงาน (1)
งานพัฒนาชุมชน
1. นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก.(1)
2. ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่พฒั นาชุมชน (1)

ฝ่ ายพัฒนาชุมชน
หัวหน้ าฝ่ ายพัฒนาชุมชน
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับ ต้น)

งานสวัสดิการสังคม
1. นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก.(1)
2.คนงาน (1)

งานสังคมสงเคราะห์
1. นักพัฒนาชุมชน ปก.(1)

