
โครงสรางเทศบาลเมืองมหาสารคาม 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับสูง) 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับสูง) 

หนวยงานตรวจสอบภายใน 
(นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ) (1) 

สํานักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงาน 

ทั่วไป ระดับกลาง) 

กองคลัง 
(นักบริหารงาน      

การคลัง ระดับกลาง) 

สํานักการชาง 
(นักบริหารงานชาง 

ระดับสูง) 

สํานักการสาธารณสุขและ 
สิ่งแวดลอม 

 (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับสูง) 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

(นักบริหารงานท่ัวไป 
ระดับกลาง) 

กองการศึกษา 
(นักบริหารงาน

การศึกษา ระดับกลาง) 

กองสวัสดิการสังคม  
(นักบริหารงาน
สวัสดิการสังคม 

ระดับกลาง) 

1. ฝายบริหารงานท่ัวไป 
2. ฝายอํานวยการ 
3. ฝายปกครอง 
4. ฝายปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

1. ฝายบริหารงานท่ัวไป 
2. สวนสงเสริมสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม  
    -  งานวิชาการและแผนงาน 
    -  กลุมงานสงเสริมสุขภาพ 
    -  กลุมงานปองกันและควบคุมโรค 
    -  กลุมงานบริการทางการแพทย 
3. สวนบริการสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม 
    -  กลุมงานสงเสริมส่ิงแวดลอม 
    -  กลุมงานบริการส่ิงแวดลอม 
 
 

1. ฝายบริหารงานท่ัวไป 
2. ฝายบริหารงานคลัง 
3. ฝายการเงินและบัญชี 
4. ฝายพัสดุและ
ทรัพยสิน 
5.  ฝายพัฒนารายได 
6. ฝายแผนท่ีภาษีและ 
ทะเบียนทรัพยสิน 
7. ฝายระเบียบการคลัง 

  1. ฝายบริหารงานท่ัวไป 
2. สวนควบคุมการกอสราง
อาคารและผังเมือง 
   2.1 ฝายควบคุมอาคาร
และผังเมือง 
   2.2 ฝายควบคุมการ
กอสราง 
 3. สวนการโยธา 
     3.1 ฝายสาธารณูปโภค 
 4. ฝายชางสุขาภิบาล 

1. ฝายบริหารงานท่ัวไป 
2. ฝายแผนงานและ 
 งบประมาณ 
3. ฝายวิเคราะหนโยบาย 
   และแผน 
4. ฝายวิจัยและ 
    ประเมินผล 
5. ฝายบริการและ
เผยแพรวิชาการ 
6. ฝายนิติการ 

1. ฝายบริหารงานท่ัวไป 
2. ฝายบริหารการศึกษา 
3. ฝายสงเสริมการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 
4. หนวยศึกษานิเทศก 
5. งานโรงเรียน 

1. ฝายบริหารงานท่ัวไป 
2. ฝายพัฒนาชุมชน 
3. ฝายสังคมสงเคราะห 
 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง) 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง) 

กองทะเบียนราษฎรและ
บัตรประจําตัวประชาชน 

(นักบริหารงานทั่วไป 
ระดับกลาง) 

1 . งานธุรการ 
2. ฝายทะเบียนราษฎร
และบัตรประจําตัว
ประชาชน 
3. ฝายการจัดการ
เลือกต้ัง 

กองกิจการสภา 
(นักบริหารงานทั่วไป 

ระดับกลาง) 

1. ฝายกิจการสภา 
2. ฝายสงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชน 



งานธุรการ 
  - นักจัดการงานทั่วไป ปก/ชก (1) 
  - เจาพนักงานธุรการ  ปง/ชง  (4)  
  - ลูกจางประจํา (2) 
  - พนักงานจาง (13) 

 
โครงสรางสํานักปลัดเทศบาล 

 

 

 

 

 
 
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับกลาง) (1) 

ฝายบริหารงานทั่วไป 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) (1) 

 

ฝายอํานวยการ 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) (1) 

ฝายปกครอง 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)  (1) 

งานการเจาหนาที ่
- นักทรัพยากรบุคคล ปก/ชก (1) 
- พนักงานจาง (1) 

งานทะเบียนประวัติและบําเหน็จ
ความชอบ 
  - นักทรัพยากรบุคคล ปก/ชก (1) 

งานรักษาความสงบและความม่ันคง 
- นักจัดการงานเทศกิจ ปก/ชก (1) 
- เจาพนักงานเทศกิจ ปง/ชง (1) 
-  พนักงานจาง (5) 
  

งานปองกันและระงับอัคคีภยั 
  - นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปก/ชก (1) 
  - จพง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง/ชง (3) 
  - ลูกจางประจํา (1)   
  - พนักงานจาง (11) 
งานกูภัยและบรรเทาภัย 
  -  จพง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง/ชง (3) 
  -  พนักงานจาง (7) 
งานสงเสริมการมีสวนรวมภาคประชาชน 
  -  นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปก/ชก (1) 
  -  จพง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง/ชง (2) 
  -  พนักงานจาง (8) 

ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)  (1) 

 



งานสัตวแพทย 
  - สัตวแพทย ปง/ชง (1) 
  - พนักงานจาง (1) 
งานบริการรักษาความสะอาด 
  - นักวิชาการสุขาภิบาล ปก/ชก (2) 
  - ลูกจางประจํา (1) 
  - พนักงานจาง (74) 

งานสุขาภบิาลและอนามัยสิ่งแวดลอม 
   - นักวิชาการสุขาภิบาล ปก/ชก (1) 
   - พนักงานจาง (6) 
งานพัฒนาระบบจัดเก็บขยะมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูล 
   - นักวิชาการสุขาภิบาล ปก/ชก/ชพ (1) 
งานควบคุมมลพิษและเหตุรําคาญ 
   - นักวิชาการสุขาภิบาล ปก/ชก (1) 

งานปองกันและควบคุม
โรคติดตอ 
   - พยาบาลวิชาชีพ  
     ปก/ชก (1) 
งานปองกันและบําบัดยา
เสพติด 
   - พยาบาลวิชาชีพ  
     ปก/ชก (1)  

ศูนยบริการสาธารณสุข 
   - นายแพทย ปก/ชก (2) 
   - นักกายภาพบําบัด ปก/ชก (2) 
   - นักอาชีวบําบัด ปก/ชก (2)    
   -  พยาบาลวิชาชีพ ปก/ชก (2) 
   -  พนักงานจาง (2) 
งานแพทยทางเลือก 
   - แพทยแผนไทย ปก/ชก (1) 
งานทันตกรรม 
   - ทันตแพทย ปก/ชก  (1) 
งานเภสัชกรรม 
   - เภสัชกร ปก/ชก (1) 

แนบทายประกาศเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ลงวันท่ี        ตุลาคม  2557  เรื่อง  โครงสรางสวนราชการของเทศบาล 

งานสงเสริมสุขภาพ 
 - พยาบาลวิชาชีพ ปก/ชก/ชพ (1) 
- นักวิชาการสาธารณสุข ปก/ชก(2)  
- พนักงานจาง (1) 
 

 

โครงสรางสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 
 

   
 
 

      
      
 

 
 
 
 

 
 
 

 
  

 
 
 
 

 
 

ผูอํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับสูง) (1) 

ฝายบริหารงานทั่วไป  
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) (1)  

สวนสงเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง) (1) 

สวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง) (1) 

กลุมงานสงเสริมสุขภาพ 

งานธุรการ 
  - นักวิชาการเงินและบัญชี ปก/ชก (1) 
  - เจาพนักงานธุรการ ปง/ชง (2) 
  - ลูกจางประจํา (1) 
  - พนักงานจาง (2) 

กลุมงานสงเสริมสิ่งแวดลอม กลุมงานปองกันและควบคุมโรค กลุมงานบริการทางการแพทย กลุมงานบริการสิ่งแวดลอม 

งานวิชาการและ
แผนงาน 

- พยาบาลวิชาชีพ ปก/ชก (1) 
 



 
 

โครงสรางสํานักการชาง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 * ขาราชการถายโอน 1 อัตรา  
 
 

งานสาธารณูปโภค 
 - วิศวกรโยธา ปก/ชก (1)    - ลูกจางประจํา (2) 
 - นายชางโยธา ปง/ชง/อส (1)   - พนักงานจาง (16) 
งานสวนสาธารณะ 
 - เจาพนักงานสวนสาธารณะ ปง/ชง (1)   
 - พนักงานจาง (14) 
งานศูนยเคร่ืองจักรกล  งานสถานท่ีและไฟฟาสาธารณะ 
 - นายชางเครื่องกล ปง/ชง/อส (2*)        - นายชางไฟฟา ปง/ชง (2)              
 - พนักงานจาง (4)      - นายชางศิลป ปง/ชง (1)   
งานวิศวกรรมออกแบบจราจร   - พนักงานจาง (15)            
   - นายชางโยธา ปง/ชง (1) 

ผูอํานวยการสํานักการชาง 
(นักบริหารงานชาง ระดับสูง)(1) 

งานธุรการ  
   - นักจัดการงานทั่วไป ปก/ชก (1) 
   - เจาพนักงานธุรการ ปง/ชง  (3) 
   - พนักงานจาง (3) 
งานการเงินและบัญชี 
   - นักวิชาการเงินและบัญชี ปก/ชก (1) 
    

สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง  
(นักบริหารงานชาง ระดับกลาง)  (1) 

สวนการโยธา 
(นักบริหารงานชาง ระดับกลาง) (1) 

ฝายชางสุขาภิบาล 
(นักบริหารงานชางสุขาภิบาล ระดับตน (1) 

ฝายบริหารงานทั่วไป 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) (1) 

 งานวิศวกรรม 
   - วิศวกรโยธา ปก/ชก (1) 
งานสถาปตยกรรม 
   - สถาปนิก ปก/ชก (1) 
   - นายชางสํารวจ ปง/ชง/อส (1) 
   - นายชางโยธา  ปง/ชง (1) 

งานกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
   - วิศวกรสุขาภิบาล ปก/ชก  (1) 
   - พนักงานจาง (6) 
งานควบคุมและตรวจสอบบําบัดนํ้าเสีย 
   - นักวิชาการสุขาภิบาล ปก/ชก (1) 
   - พนักงานจาง (5) 

ฝายสาธารณูปโภค 
  (นักบริหารงานชาง ระดับตน) (1) 

ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง 
  (นักบริหารงานชาง ระดับตน) (1) 

ฝายควบคุมการกอสราง 
  (นักบริหารงานชาง ระดับตน) (1) 

 งานควบคุมอาคาร 
   - วิศวกรโยธา ปก/ชก (1) 
   - นายชางโยธา ปง/ชง  (1) 
งานผังเมือง 
   - นักผังเมือง ปก/ชก (1) 
    



        แนบ 

โครงสรางกองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
   - นักสันทนาการ ปก/ชก (1)    - พนักงานจาง (1) 
งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
   - นักวิชาการศึกษา ปก/ชก (1) 
งานกีฬาและนันทนาการ 
   - นักสันทนาการ ปก/ชก (1) 
งานสงเสริมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม 
   - นักวิชาการศึกษา ปก/ชก (1) 
งานหองสมุดพิพิธภัณฑและเครือขายทางการศึกษา 
   - นักวิชาการวัฒนธรรม ปก/ชก (1) 
   -  พนักงานจาง (2) 
 

ผูอํานวยการกองการศึกษา  
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง) (1) 

หนวยศึกษานิเทศก 
หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก (คศ.1-5) (1) 

ฝายพัฒนางานวิชาการ 
-   ศึกษานิเทศก  คศ.1-5 (1) 
ฝายวิจัยและประเมินผล
ทางการศึกษา 
-   ศึกษานิเทศก  คศ.1-5 (1) 

ฝายบริหารงานทั่วไป 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) (1) 

งานธุรการ 
   - เจาพนักงานธุรการ ปง/ชง (3) 
   - พนักงานจาง (2) 

ฝายบริหารการศึกษา 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน) (1) 

ฝายสงเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน) (1) 

งานการเจาหนาที ่
   - นักวิชาการศึกษา ปก/ชก (1) 
งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัต ิ
   - นักวิชาการศึกษา ปก/ชก (1) 
งานโรงเรียน 
  - นักวิชาการศึกษา ปก/ชก (1) 
   - พนักงานจาง (17) 
   - พนักงานครูเทศบาล (เงินอุดหนุน)    
     (186) 
   - ลูกจางประจํา (เงินอุดหนุน) (5) 
   - พนักงานจาง (เงินอุดหนุน) (22) 
 



 
โครงสรางกองกิจการสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

      
 
 
 

ผูอํานวยการกองกิจการสภา 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) (1) 

ฝายกิจการสภา 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) (1) 

ฝายสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน)(1) 

งานประชุมสภาและเลขานุการผูบริหาร 
     - นักจัดการงานทั่วไป ปก/ชก  (1) งานสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

     - เจาพนักงานธุรการ ปง/ชง (1) 



งานระเบียบการคลัง 
   - เจาพนักงานการเงินและบัญชี  
     ปง/ชง (1) 

 
โครงสรางกองคลัง 

 

 
 
 
 
 

       
                                           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 

 งานการเงินและบัญชี 
  - นักวิชาการเงินและบัญชี ปก/ชก (1) 
  - เจาพนักงานการเงินและบัญช ี 
    ปง/ชง (2) 

 

งานการพัสดุ 
   - นักวิชาการพัสดุ  ปก/ชก (1) 
   - เจาพนักงานพัสดุ ปง/ชง (1) 
   - พนักงานจาง (2) 
งานทะเบียนและควบคุมทรัพยสิน 
   - เจาพนักงานพัสดุ ปง/ชง (2) 
   - พนักงานจาง (1) 
 

งานพัฒนาและเรงรัดรายได 
  - นักวิชาการจัดเก็บรายได ปก/ชก (1) 
  - เจาพนักงานจัดเก็บรายได ปง/ชง (4) 
  - พนักงานจาง (8) 
งานผลประโยชนและกิจการพาณิชย 
  - เจาพนักงานจัดเก็บรายได ปง/ชง (3) 

ผูอํานวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)(1) 

ฝายบริหารงานทั่วไป  
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)(1) 

ฝายบริหารงานคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) (1) 

ฝายพัฒนารายได 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) (1) 

ฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) (1) 

งานสถิติการคลัง 
   - เจาพนักงานการเงินและบัญชี  
     ปง/ชง (1) 
งานตรวจสอบการเบิกจาย 
   - นักวิชาการเงนิและบัญชี  
     ปก/ชก (1) 
 

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
  - นักวิชาการคอมพิวเตอร  

 ปก/ชก (1) 
  - เจาพนักงานการคลัง ปง/ชง  (1) 
  - พนักงานจาง (4) 
 

ฝายการเงินและบัญชี 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) (1) 

ฝายพัสดุและทรัพยสิน 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) (1) 

แนบทายประกาศเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ลงวันท่ี  28  ธันวาคม  2554  เรื่อง  กําหนดโครงสรางสวนราชการของเทศบาล 
  ตุลาคม     เรือง  กําหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาล 

งานธุรการ 
- เจาพนักงานธุรการ  ปง/ชง  (3) 
- ลูกจางประจํา (1)  
- พนักงานจาง (1) 

ฝายระเบียบการคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) (1) 



งานทะเบียนราษฎร 
  - เจาพนักงานทะเบียน ปง/ชง (2) 
  - พนักงานจาง (3) 
งานบัตรประจําตัวประชาชน 
  - นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ปก/ชก (1) 
  - เจาพนักงานทะเบียน ปง/ชง (1) 
  - พนักงานจาง (2) 
งานสอบสวนและสงเสริมการทะเบียนและบัตร 
  - เจาพนักงานทะเบียน ปง/ชง (1) 

งานจัดการเลือกตั้ง 
   - นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ปก/ชก (1) 
   - พนักงานจาง (2) 

 
โครงสรางกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน 

 
 
 
 
 

                       - เจาพนักงานธุรการ ปง/ชง (1) 
 

             
 
 
 
 
 

  
  

 
 

 
 

ผูอํานวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตร
ประจําตัวประชาชน 

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับกลาง) (1) 

ฝายทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) (1) 

 

ฝายการจัดการเลือกต้ัง 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) (1) 

งานธุรการ 



แนบทายประกาศเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ลงวันท่ี        มีนาคม  2559  เรื่อง  กําหนดโครงสรางสวนราชการของเทศบาลฯ พ.ศ. 2558-2560   
  

โครงสรางกองวิชาการและแผนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับกลาง) (1) 

งานธุรการ 
   - เจาพนักงานธุรการ ปง/ชง (1) 
   - พนักงานจาง (1) 

ฝายแผนงานและงบประมาณ 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)(1) 

งานจัดทํางบประมาณ 
   - นักวิเคราะหนโยบายและแผน     
     ปก/ชก (1) 
 

ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) (1) 

งานประชาสัมพันธ  
  - นักประชาสัมพันธ  ปก/ชก (1) 
  - เจาพนักงานประชาสัมพันธ ปง/ชง (1) 
  - พนักงานจาง (9) 
งานบริการและเผยแพรวิชาการ 
   - นักวิชาการคอมพิวเตอร ปก/ชก (1) 
    

ฝายนิติการ 
(นิติกร ชพ) (1) 

งานนิติกรรมสัญญา  
   - นิติกร ปก/ชก (1) 
   - พนักงานจาง (1) 
 

ฝายบริหารงานทั่วไป 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) (1) 

ฝายวิจัยและประเมินผล 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) (1) 

ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) (1) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
   - นักวิเคราะหนโยบายและแผน  
     ปก/ชก (2) 

งานวิจัยและประเมินผล 
   - นักวิเคราะหนโยบายและแผน  
     ปก/ชก (1) 
 



   - นักพัฒนาชุมชน ปก/ชก (1) 
   - เจาพนักงานพัฒนาชุมชน ปง/ชง (1) 
   - พนักงานจาง (1) 

   - นักจัดการงานทั่วไป ปก/ชก (1) 
   - เจาพนักงานธุรการ ปง/ชง (1) 
   - พนักงานจาง (1) 

-  นักพัฒนาชุมชน ปก/ชก (1) 
-  พนักงานจาง (1) 

-  นักพัฒนาชุมชน ปก/ชก (1) 

 

โครงสรางกองสวัสดิการสังคม  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง) (1) 

ฝายพัฒนาชุมชน 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับตน) (1) 

ฝายบริหารงานท่ัวไป 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) (1) 

 

งานพัฒนาชุมชน งานธุรการ งานสังคมสงเคราะห งานสงเสริมสถาบันครอบครัว 

ฝายสังคมสงเคราะห 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับตน)(1) 


