แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี ของเมืองพัทยา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565
ปลัดเมืองพัทยา
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มงานกฎหมาย
(นิติกร ระดับชานาญการพิเศษ)
1. งานธุรการ
2. งานกฎหมาย
3. งานคดี
4. งานนิติกรรมสัญญา

1. งานธุรการ
2. งานตรวจสอบ 1
3. งานตรวจสอบ 2
4. งานตรวจสอบ 3

รองปลัดเมืองพัทยา
(นักบริหารงานท้องถิ่น
ระดับสูง (2) / ระดับกลาง (2))

สานักปลัดเมืองพัทยา

สานักช่าง

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับสูง)

(นักบริหารงานช่าง ระดับสูง)

- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำาตัวประาาาน
1. ส่วนงานเลขานุการ
1.1 ฝ่ายกิจการสภา
1.2 ฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร
1.3 ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์
2. ส่วนปกครอง
2.1 ฝ่ายนโยบายและแผนงานเทศกิจ
2.2 ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย
2.3 ฝ่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3. ส่วนป้องกันภัยพิบัติ
3.1 ฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางบก
3.2 ฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางทะเล
3.3 ฝ่ายควบคุมความปลอดภัยทางทะเล

สานักคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับสูง)
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1. ส่วนบริหารการคลัง
1.1 ฝ่ายบริหารสัญญา
1.2 ฝ่ายการเงินและบัญาี
2. ส่วนพัฒนารายได้
2.1 ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
2.2 ฝ่ายพัฒนารายได้
2.3 ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1. ส่วนผังเมือง
1.1 ฝ่ายผังเมือง
1.2 ฝ่ายคุ้มครองที่ดินสาธารณะ
2. ส่วนควบคุมอาคาร
2.1 ฝ่ายควบคุมอาคาร
2.2 ฝ่ายขออนุญาตอาคาร
3. ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง
3.1 ฝ่ายวิศวกรรมโยธา
3.2 ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
3.3 ฝ่ายสถาปัตยกรรม
4. ส่วนการโยธา
4.1 ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำารุง
4.2 ฝ่ายสาธารณูปโภค
4.3 ฝ่ายเครื่องจักรกล
5. ส่วนการจราจรและขนส่ง
5.1 ฝ่ายออกแบบการจราจร
และคมนาคม
5.2 ฝ่ายระบบการจราจร
5.3 ฝ่ายรณรงค์ระเบียบวินัยจราจร

สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ระดับสูง)
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1. โรงพยาบาลเมืองพัทยา
1.1 กลุ่มงานบริการการแพทย์
1.2 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
1.3 กลุ่มงานเภสัากรรม
1.4 กลุ่มงานการพยาบาล
1.5 กลุ่มงานเวากรรมสังคม
1.6 กลุ่มงานาันสูตรและรังสีวิทยา
1.7 ส่วนอำานวยการ
1.7.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1.7.2 ฝ่ายการเงินและบัญาี
2. ส่วนบริการสาธารณสุข
2.1 ฝ่ายบริการทางการแพทย์
2.2 ฝ่ายบริการสาธารณสุข
3. ส่วนควบคุมโรค
3.1 ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค
3.2 ฝ่ายบำาบัดรักษาการติดสารเสพติด
4. ส่วนส่งเสริมสุขภาพ
4.1 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
4.2 ฝ่ายหลักประกันสุขภาพ
5. ส่วนส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม
5.1 ฝ่ายสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
5.2 ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
5.3 กลุ่มงานสัตวแพทย์

4

สานักยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สานักการศึกษา

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับสูง)

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับสูง)

- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1. ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนา
1.1 ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน
1.2 ฝ่ายวิจัยและประเมินผล
2. ส่วนงบประมาณ
2.1 ฝ่ายงบประมาณ
2.2 ฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน
3. ส่วนบริการและเผยแพร่วิาาการ
3.1 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2 ฝ่ายการสื่อสาร

- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- หน่วยงานศึกษานิเทศก์
1. ส่วนบริหารการศึกษา
1.1 ฝ่ายวิาาการ
1.2 ฝ่ายห้องสมุดพิพิธภัณฑ์
และเครือข่ายการศึกษา
1.3 ฝ่ายกิจการโรงเรียน
2. ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2.1 ฝ่ายการศึกษานอกระบบ
และตามอัธยาศัย
2.2 ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวาน
2.3 ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3. โรงเรียน
3.1 โรงเรียนเมืองพัทยา 1 ถึง
โรงเรียนเมืองพัทยา 11
3.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน

รองปลัดเมืองพัทยา*
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2. ฝ่ายการเงินและบัญาี
3. ฝ่ายการโยธา
4. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
5. ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สานักสวัสดิการสังคม

สานักการท่องเที่ยวและกีฬา

กองการเจ้าหน้าที่

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับสูง)

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับสูง)

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1. ส่วนพัฒนาาุมานและส่งเสริมอาาีพ
1.1 ฝ่ายพัฒนาาุมาน
1.2 ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาาีพ
2. ส่วนสังคมสงเคราะห์
2.1 ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
2.2 ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม

สานักช่างสุขาภิบาล

1. ส่วนอำานวยการ
1.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1.2 ฝ่ายการประาาสัมพันธ์
1.3 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
2. ส่วนพัฒนาการท่องเที่ยว
2.1 ฝ่ายพัฒนาการท่องเที่ยว
2.2 ฝ่ายการท่องเที่ยวเาิงกีฬา
3. ส่วนส่งเสริมการท่องเที่ยว
3.1 ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวเาิงการแสดง
3.2 ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว
เาิงศิลปวัฒนธรรม

(นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล ระดับสูง)
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1. ส่วนจัดการระบบป้องกัน
และระบายน้ำา
1.1 ฝ่ายออกแบบและควบคุม
การก่อสร้างระบบระบายน้ำา
1.2 ฝ่ายบำารุงรักษาระบบระบายน้ำา
1.3 ฝ่ายเครื่องจักรกล
2. ส่วนจัดการคุณภาพน้ำา
2.1 ฝ่ายพัฒนาระบบบำาบัดน้ำาเสีย
2.2 ฝ่ายวิเคราะห์คุณภาพน้ำา
และควบคุมมลพิษ

สานักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับสูง)

- งานธุรการ
1. ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
2. ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
3. ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม

กองพัสดุและทรัพย์สิน
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
- งานธุรการ
1. ฝ่ายจัดซื้อ
2. ฝ่ายจัดจ้าง
3. ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน

- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1. ส่วนควบคุมมลพิษ
1.1 ฝ่ายควบคุมการรักษาความสะอาด
1.2 ฝ่ายควบคุมการกำาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
1.3 ฝ่ายจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
2. ส่วนส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2.1 ฝ่ายพฤกษศาสตร์
2.2 ฝ่ายทรัพยากรธรรมาาติ

หมายเหตุ *ผู้ที่ปลัดเมืองพัทยามอบอำานาจให้ปฏิบัติราาการแทน
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