
 

        10.  แผนภูมิโครงสร�างการแบ�งส�วนราชการตามแผนอัตรากำลัง  3  ป�   (พ.ศ.2564 - 2566)   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 
    

    

สำนักปลัดเทศบาล 

นายกเทศมนตรี 

ปลัดเทศบาล 

รองปลัดเทศบาล 
หน�วยตรวจสอบภายใน 

สถานธนานุบาล 

กองยุทธศาสตร�และ
งบประมาณ 

สำนักคลัง สำนักช�าง กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล(อม 

สำนักการศึกษา 
กองสวัสดิการสังคม 

- ฝ-ายบริหารงานทั่วไป 
1. งานธุรการ     2. งานเลขานุการและรัฐพิธี 
3. งานการเงินและบัญชี  4. งานธุรการสภา    
5. งานเลขานุการสภา 
- ฝ-ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัว
ประชาชน 
1. งานธุรการทะเบียนราษฎรและบัตรฯ 
2. งานทะเบียนราษฎร 
3. งานบัตรประจำตัวประชาชน 
4. งานสอบสวนการทะเบียนราษฎรฯ 
- ฝ-ายรักษาความสงบ 
1. งานคดีและธุรการ    2. งานการเงินและบัญช ี
3. งานตรวจและบังคับการ   4. งานกิจการพิเศษ 
- ฝ-ายส�งเสริมการท�องเที่ยว 
1. งานพัฒนาและส-งเสริมการท-องเที่ยว 
2. งานสนับสนุนกิจการท-องเที่ยว 
-ฝ-ายนิติการ 
1. งานด0านนิติการ 
2. งานวินัยพนกังานและลูกจ0าง 

- งานธุรการ 
- ฝ-ายแผนงานและงบประมาณ 
1. งานวิเคราะห3นโยบายและแผน 
2. งานวิจัยและประเมินผล 
3. งานจัดทำงบประมาณ 
- ฝ-ายบริการและเผยแพร�วิชาการ 
1. งานบริการระบบคอมพิวเตอร3 
2. งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. งานเผยแพร-ข0อมูลข-าวสาร 
4. งานบริการข0อมูลข-าวสารทางท0องถิ่น 

1. งานธุรการ 
2. งานระบบสารสนเทศ 
ส�วนบริหารงานการคลัง 
- ฝ-ายพัสดุและทรัพย�สิน 
1. งานพัสดุ 
2. งานทรัพย3สิน 
- ฝ-ายการเงินและบัญชี 
1. งานการเงินและบัญช ี
- ฝ-ายสถิติการคลัง 
1. งานสถิติการคลัง 
2.งานทะเบียนพาณิชย3  
ส�วนพัฒนารายได( 
- ฝ-ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย�สิน 
1. งานแผนที่ภาษ ี
2. งานทะเบียนทรัพย3สิน 
3. งานบริการข0อมูลแผนที่ภาษีฯ 
- ฝ-ายพัฒนารายได( 
1. งานพัฒนารายได0 
2. งานเร-งรัดรายได0 
- ฝ-ายผลประโยชน�และกิจการพาณิชย� 
1. งานจัดเก็บรายได0 
2. งานจัดหาประโยชน3จากทรัพย3สิน 
3. งานพัฒนากิจการพาณชิย3 

- ฝ-ายบริหารงานทั่วไป 
1. งานธุรการ     2. งานรับเรื่องราวร0องทุกข3 
1. งานแผนงานและโครงการ   2. งานการเงินและบัญช ี
ส�วนควบคุมการก�อสร(างอาคารและผังเมือง 
1. งานจัดซื้อจัดจ0างโครงการก-อสร0าง     
- ฝ-ายบริหารงานทั่วไป 
 1. งานธุรการ   2. งานรับคำขออนุญาตก-อสร0าง 
- ฝ-ายควบคุมการก�อสร(าง 
1. งานวิศวกรรมโยธา   2. งานสถาป=ตยกรรม 
- ฝ-ายควบคุมอาคารและผังเมือง 
1. งานขออนุญาตอาคารและควบคุมอาคาร 
2. งานควบคุมผังเมืองและจัดทำผังเมือง 
ส�วนการโยธา 
- ฝ-ายบริหารงานทั่วไป 
1. งานระบบสารสนเทศ  2. งานธุรการ  
3. งานติดตามผลการดำเนินการแก0ไขป=ญหาตามคำร0อง 
- ฝ-ายช�างสุขาภิบาล 
1. งานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย 
2. งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู  
3. งานบำรุงรักษาและซ-อมแซม 
- ฝ-ายสาธารณูปโภค 
1. งานบำรุงรักษาทางและสะพาน   
2. งานสถานที่และไฟฟAาสาธารณะ     
3. งานช-างศิลปB    
4. งานศูนย3เครื่องจักรกล  1     
5. งานศูนย3เครื่องจักรกล  2   
6. งานวิเคราะห3และวางแผนจราจร 
7. งานสัญญาณไฟฟAาและเครื่องหมายจราจร 
8.งานเรือนเพาะชำและขยายพันธุ3   
9. งานควบคุมและบำรุงรักษาสถานที่ 
 

- งานแผนงานสาธารณสุข 
- ฝ-ายบริหารงานทั่วไป 
1. งานธุรการ 
2. งานการเงินและบัญช ี
- ฝ-ายบริหารงานสาธารณสุข 
1. งานจัดเก็บขยะมูลฝอย 
2. งานรักษาความสะอาด 
3. งานแปรรูปสิ่งของเหลือใช0 
4. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล0อม 
5. งานคุ0มครองผู0บริโภค 
- ฝ-ายบริการสาธารณสุข 
1. งานส-งเสริมสุขภาพ 
2. งานปAองกันควบคุมโรค 
3. งานสัตวแพทย3 
4. งานทันตสาธารณสุข 
5. งานเภสัชกรรม 
6. งานศูนย3บริการสาธารณสุข 
    6.1 ศูนย3บริการฯ (1)  
    6.2 ศูนย3บริการฯ (2)   
    6.3 ศูนย3บริการฯ (3)   
    6.4 ศูนย3บริการฯ (4) 
    6.5 ศูนย3บริการฯ (5) 
    6.6 ศูนย3บริการฯ (6) 
    6.7 ศูนย3บริการฯ (7) 

1. งานธุรการ 
2. งานการเงินและบัญช ี
3 งานระบบสารสนเทศ 
- ฝ-ายสังคมสงเคราะห� 
1. งานสังคมสงเคราะห3 
2. งานจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจ 
    สงเคราะห3 
- ฝ-ายพัฒนาชุมชน 
1. งานพัฒนาชุมชน 
2. งานส-งเสริมอาชพีและพัฒนา 
    เศรษฐกิจชุมชน 
- ฝ-ายส�งเสริมและสวัสดิการสังคม 
1. งานส-งเสริมและสวัสดิการสังคม 

 

- ฝ-ายแผนงานและโครงการ 
1. งานธุรการ           2. งานแผนงานและโครงการ    
3. งานงบประมาณ    4. งานระบบสารสนเทศ    
ส�วนบริหารการศึกษา 
- ฝ-ายการเจ(าหน(าที่ 
1. งานการเจ0าหน0าที่ 
2. งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ 
- ฝ-ายกิจการโรงเรียน 
1. งานโรงเรียน     2. งานการศึกษาปฐมวัย 
3. งานส-งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร 
4. งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีฯ 
ส�วนส�งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ฝ-ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
1. งานการศึกษานอกระบบฯ  
2. งานห0องสมุด  พิพิธภัณฑ3ฯ 
3. งานฝMกและส-งเสริมอาชพี 
- ฝ-ายส�งเสริมศาสนา  ศิลปะ และวัฒนธรรม 
1. งานกิจการศาสนา   2. งานส-งเสริมประเพณี  ศิลปะฯ  
3. งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน   4. งานกีฬาและ
นันทนาการ 
- หน�วยศึกษานิเทศก� 
1. งานนิเทศการศึกษา 
- โรงเรียน 
1. โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล   2. โรงเรียนเทศบาล 2 
หนองบัว 
3. โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 
4. โรงเรียนเทศบาล  4 อนุบาลพระเจ0าใหญ-องค3ตื้อ 
5. โรงเรียนแทศบาล 5  ชุมชนก0านเหลือง 
- ศูนย3พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 
- ศูนย3พัฒนาเด็กเล็กวัดใต0พระเจ0าใหญ-องค3ตื้อ 
- ศูนย3พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล  3  สามัคคีวิทยาคาร 

 แผนภูมิโครงสร�างการแบ�งส�วนราชการตามแผนอัตรากำลัง  3  ป�   (ป�งบประมาณ 2564  - 2566) 

 

งานป7องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
 

กองการเจ(าหน(าที่ 

- กลุ�มงานบรรจุแต�งตั้งและ
อัตรากำลัง 
- ฝ-ายบริหารงานทั่วไป 
1. งานธุรการ 
2. งานสิทธิและสวัสดิการ 
3. งานควบคุมเทศพาณิชย3 
- ฝ-ายบุคลากรทางการศึกษา 
1. งานสรรหาบรรจุแต-งตั้งและ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 



 
 

               กรอบโครงสร(างสำนักปลัดเทศบาล  
 
 
 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

ประเภท พนักงานเทศบาล ลูกจ(างประจำ พนักงานจ(างตามภารกจิ ทั่วไป รวม 
มีคน ว�าง มีคน ว�าง มีคน ว�าง มีคน ว�าง 

160 
จำนวน 41 6 4 - 46 1 57 5 

            
 

 

หัวหน(าสำนักปลัดเทศบาล   
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) 

 

ฝ-ายบริหารงานทั่วไป   
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต(น) 

1. งานธุรการ 
2. งานเลขานุการและรัฐพิธี 
3. งานการเงินและบัญชี 
4. งานธุรการสภา 
5. งานเลขานุการสภา 

 

ฝ-ายส�งเสริมการท�องเที่ยว   
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต(น) 

1. งานพัฒนาและส-งเสริม 
    การท-องเที่ยว 
2. งานสนับสนุนกิจการ
ท-องเที่ยว 
 

 

ฝ-ายรักษาความสงบ  
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต(น)  

1. งานคดีและธุรการ 
2. งานการเงินและบัญชี 
3. งานตรวจและบังคับการ 
4. งานกิจการพิเศษ 
   

 

ฝ-ายทะเบียนราษฎรและ 
บัตรประจำตัวประชาชน    

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต(น) 

1. งานธุรการทะเบียนราษฎร 
   และบัตรประจำตัวประชาชน 
2. งานทะเบียนราษฎร 
3. งานบัตรประจำตัวประชาชน 
4. งานสอบสวนการทะเบียนราษฎร 
  และบัตรประจำตัวประชาชน 

 

   
งานป7องกันและบรรเทาสาธารณภยั 

  -  
( 

   

ฝ-ายนิติการ 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดบัต(น) 

  -  

�. งานด0านนิติการ 
2. งานวินัยพนักงานและลูกจ0าง 
 



 
 

 กรอบโครงสร(างกองยุทธศาสตร�และงบประมาณ 
 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

ประเภท พนักงานเทศบาล ลูกจ(างประจำ พนักงานจ(างตามภารกจิ พนักงานจ(างทั่วไป รวม 
มีคน ว�าง มีคน ว�าง มีคน ว�าง มีคน ว�าง 

38 
จำนวน 18 - 2 - 10 1 6 - 

 
                             

ฝ-ายแผนงานและงบประมาณ  
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต(น) 

1. งานวิเคราะห3นโยบายและแผน 
2. งานวิจัยและประเมินผล 
3. งานจัดทำงบประมาณ 
   

 

 

 

 

งานธุรการ 
ฝ-ายบริการและเผยแพร�วิชาการ   
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต(น)  

1. งานบริการระบบคอมพิวเตอร3 
2. งานบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
3.งานเผยแพร-ข0อมลูข-าวสาร 
4. งานบริการข0อมูลข-าวสารทางท0องถิ่น 
 

 

ผู(อำนวยการกองยุทธศาสตร�และงบประมาณ 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) 



 
  กรอบโครงสร(างสำนักคลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภท พนักงานเทศบาล ลูกจ(างประจำ พนักงานจ(างตามภารกจิ พนักงานจ(างทั่วไป รวม 
มีคน ว�าง มีคน ว�าง มีคน ว�าง มีคน ว�าง 

85 
จำนวน 32 7 2 - 16 2 22 4 

 
 

 

ผู(อำนวยการสำนักคลัง 
 (นักบริหารงานการคลัง ระดับสูง) (ว�าง)  

1. งานธุรการ 
2. งานสารสนเทศ  

1. งานพัสดุ 
2. งานทรัพย3สิน 

 

ส�วนพัฒนารายได( 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง) 

  

 

ฝ-าสถิติการคลัง   
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต(น) 

 

งานการเงินและบัญชี 

ฝ-ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย�สิน 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต(น) 

 

1. งานแผนที่ภาษี 
2. งานทะเบียนทรัพย3สิน 
3. งานบริการข0อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย3สิน 

 

ฝ-ายพัฒนารายได(   
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต(น) 

1. งานพัฒนารายได0 
2. งานเร-งรัดรายได0 
   

 

ฝ-ายพัสดุและทรัพย�สิน   
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต(น) 

 

 

ฝ-ายผลประโยชน�และกจิการพาณิชย�  
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต(น) 

 

1. งานจัดเก็บรายได0 
2. งานจัดหาประโยชน3จากทรัพย3สิน 
3. งานพัฒนากิจการพาณิชย3 

 

ส�วนบริหารงานการคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง  ระดับกลาง)   

 

ฝ-ายการเงินและบัญชี   
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต(น) 

1. งานสถิติการคลัง 

2. งานทะเบียนพาณิชย3    



 
กรอบโครงสร(างสำนักช�าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

ประเภท พนักงานเทศบาล ลูกจ(างประจำ พนักงานจ(างตามภารกจิ พนักงานจ(างทั่วไป รวม 
มีคน ว�าง มีคน ว�าง มีคน ว�าง มีคน ว�าง 

222 
จำนวน 37 15 1 - 60 4 98 7 

 

ผู(อำนวยการสำนักช�าง  
(นักบริหารงานช�าง ระดับสูง)  

 

ส�วนควบคุมการก�อสร(างอาคารและผังเมือง  
(นักบริหารงานช�าง ระดับกลาง) 

 

ส�วนการโยธา 
(นักบริหารงานช�าง  ระดับกลาง) 

 

 

ฝ-ายบริหารงานทั่วไป 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต(น) 

 

 

ฝ-ายช�างสุขาภิบาล   
(นักบริหารงานช�าง ระดับต(น) 
 

 

ฝ-ายสาธารณูปโภค   
(นักบริหารงานช�าง ระดับต(น) 

 

ฝ-ายบริหารงานทั่วไป 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต(น) 

 

ฝ-ายควบคุมการก�อสร(าง 
(นักบริหารงานช�าง ระดับต(น) 

 

 

 

 

ฝ-ายควบคุมอาคารและผังเมือง) 
(นักบริหารงานช�าง ระดับต(น) 

 

 

ฝ-ายบริหารงานทั่วไป  
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต(น) 

(ว�าง) 

 

1.งานขออนุญาตอาคารและควบคุมอาคาร 
2.งานควบคุมผังเมืองและจัดทำผังเมือง 

 

 

1.งานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย 
2. งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
3. งานบำรุงรักษาและซ-อมแซม 

 

 

1.งานบำรุงรักษาทางและสะพาน   6.งานวิเคราะห3และวางแผนจราจร 
2.งานสถานที่และไฟฟAาสาธารณะ  7.งานสัญญาณไฟฟAาและเครื่องหมายจราจร 
3.งานช-างศิลปB                        8.งานเรือนเพาะชำและขยายพันธุ3 
4.งานศูนย3เครื่องจักรกล 1          9.งานควบคุมและบำรุงรักษาสถานที่ 
5.งานศูนย3เครื่องจักรกล 2 

 

1.งานวิศวกรรมโยธา 
2.งานสถาป=ตยกรรม 

 

 

1.งานธุรการ 
2.งานรับคำขออนุญาตก-อสร0าง 1. งานจัดซื้อจัดจ0างโครงการก-อสร0าง 

1.งานธุรการ 
2.งานรับเรื่องราวร0องทุกข3 
 

1.งานแผนงานและโครงการ 
2.งานการเงินและบัญชี 



 
กรอบโครงสร(างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล(อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภท พนักงานเทศบาล ลูกจ(างประจำ พนักงานจ(างตามภารกจิ พนักงานจ(างทั่วไป รวม 

มีคน ว�าง มีคน ว�าง มีคน ว�าง มีคน ว�าง 
324 จำนวน 31 18 1 - 46 1 222 5 

 

 

ผู(อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล(อม   
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล(อม ระดับกลาง)  

 

 

ฝ-ายบริการสาธารณสุข 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิง่แวดล(อม  ระดับต(น) 

 

 

งานแผนงานสาธารณสุข 
 

 

ฝ-ายบริหารงานทั่วไป   
(นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต(น)  

งานศูนย�บริการสาธารณสุข 
1.ศูนย3บริการฯ  1 (เทศบาล) 
2.ศูนย3บริการฯ 2 (หนองบัว) 
3.ศูนย3บริการฯ  3 (พโลชัย) 
4.ศูนย3บริการฯ 4  (บ0านดู-) 
5.ศูนย3บริการฯ 5  (ดอนเจ0าปูQ) 
6.ศูนย3บริการฯ 6 (วัดปQาแสนอุดม) 
7.ศูนย3บริการฯ7 (อยู-วงศ3ธรรม) 
   

1. งานธุรการ 
2. งานการเงินและบัญชี 
 

1.งานส-งเสรมิสุขภาพ 
2.งานปAองกันควบคุมโรค 
3.งานสัตวแพทย3 
4. งานทันตสาธารณสุข) 
5. งานเภสัชกรรม 

1.งานจัดเก็บขยะมลูฝอย 
2. งานรักษาความสะอาด 
3. งานแปรรูปสิ่งของเหลือใช0 
4. งานสุขาภิบาลและอนามยัสิ่งแวดล0อม 
5. งานคุ0มครองผู0บริโภค 
 

 

ฝ-ายบริหารงานสาธารณสุข   
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิง่แวดล(อม  ระดับต(น) 



 

 

                               กรอบโครงสร(างสำนักการศึกษา 
 

   

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ประเภท 

พนักงาน 
เทศบาล 

พนักงานครู
เทศบาล 

ลูกจ(างประจำ 
(งบท(องถิ่น) 

ลูกจ(างประจำ 
(งบอุดหนุน) 

พนักงานจ(าง 
ตามภารกิจ (งบท(องถิ่น) 

พนักงานจ(าง 
ตามภารกิจ (งบอุดหนุน) 

พนักงานจ(างทั่วไป 
(งบท(องถิ่น) 

พนักงานจ(างทั่วไป 
(งบอุดหนุน) 

 

รวม 

มีคน ว�าง มีคน ว�าง มีคน ว�าง มีคน ว�าง ว�าง มีคน มีคน ว�าง มีคน ว�าง มีคน ว�าง 
312 

จำนวน 19 2 157 9 1 - 4 1 20 2 43 - 40 1 7 6 

  

ผู(อำนวยการสำนักการศึกษา   
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับสูง)   

ส�วนบริหารการศึกษา 
(นักบริหารงานการศึกษา  ระดับกลาง) 

 

-หน�วยศึกษานิเทศก� 
1. งานนิเทศการศึกษา 

  

-ฝายการเจ(าหน(าที่  

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต(น) (ว�าง) 
1. งานการเจ0าหน0าที่ 
2. งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัต ิ
-ฝ-ายกิจการโรงเรียน  

(นักบริหารงานการศึกษา  ระดับต(น)  
1. งานโรงเรียน 
2. งานการศึกษาปฐมวัย 
3. งานส-งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสตูร 
4.งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

-ฝ-ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 

(นักบริหารงานการศึกษา  ระดับต(น)  
1. งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 

2. งานห0องสมุดพิพิธภัณฑ3และเครือข-ายทางการศึกษา 

3. งานฝMกและส-งเสริมอาชีพ 

-ฝ-ายส�งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

(นักบริหารงานการศึกษา  ระดับต(น)  
1. งานกิจการศาสนา   
2. งานส-งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม 

3. งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน   
4. งานกีฬาและนันทนาการ 

-ฝ-ายแผนงานและโครงการ  

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต(น)   
1. งานธุรการ 
2.งานแผนงานและโครงการ 
3. งานงบประมาณ 
4. งานระบบสารสนเทศ 

โรงเรียน/ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
1.โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล  2.โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว  
3.โรงเรียนเทศบาล  3  สามัคคีวิทยาคาร   
4. โรงเรียนเทศบาล  4  อนุบาลพระเจ0าใหญ-องค3ตื้อ 
5.โรงเรียนเทศบาล  5  ชุมชนก0านเหลือง    
6.ศูนย3พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม  
7.ศูนย3พัฒนาเด็กเล็กวัดใต0พระเจ0าใหญ-องค3ตื้อ 
8. ศูนย3พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 3  สามัคคีวิทยาคาร 
 

ส�วนส�งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง)   

  



 

 

         กรอบโครงสร(างกองสวัสดิการสังคม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ประเภท พนักงานเทศบาล ลูกจ(างประจำ พนักงานจ(างตามภารกจิ พนักงานจ(างทั่วไป รวม 
มีคน ว�าง มีคน ว�าง มีคน ว�าง มีคน ว�าง 

31 
จำนวน 9 4 - - 8 1 8 1 

 

ผู(อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง)  

�. งานธุรการ 
2. งานการเงินและบัญชี  
3. งานระบบสานสนเทศ 
 

ฝ-ายสังคมสงเคราะห� 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต(น) (ว�าง) 

 

1. งานสังคมสงเคราะห3 
2. งานจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห3  

 

ฝ-ายพัฒนาชุมชน   
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต(น) (ว�าง) 

1. งานพัฒนาชุมชน 
2. งานส-งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  
 

ฝ-ายส�งเสริมและสวัสดิการสังคม  
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต(น) (ว�าง) 

 

งานส-งเสริมและสวัสดิการสังคม 
 

 



 

 

 

 

หน�วยตรวจสอบภายใน 
หัวหน(าหน�วยตรวจสอบภายใน 

(นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการพิเศษ) 

 

พนักงานจ0างทั่วไป 
1.น.ส.สธุินี  ศิริปรีดากูล   ตำแหน-งนักการ 

 

 

 

 

 

1. นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ (นางอรอินทร3) 
2. นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ (นางสุนทรี) 
3. เจ0าพนักงานธุรการชำนาญงาน (นายสุรศักดิ์) 
 

 

  

                                                                                         กรอบโครงสร(างหน�วยตรวจสอบภายใน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภท พนักงานเทศบาล ลูกจ(างประจำ พนักงานจ(างตามภารกจิ พนักงานจ(างทั่วไป รวม 
มีคน ว�าง มีคน ว�าง มีคน ว�าง มีคน ว�าง 

4 
จำนวน 3 - - - - - 1 - 

 



 

 

 

 

                                                                                                                                             กรอบโครงสร(างกองการเจ(าหน(าที่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภท พนักงานเทศบาล ลูกจ(างประจำ พนักงานจ(างตามภารกจิ พนักงานจ(างทั่วไป รวม 
มีคน ว�าง มีคน ว�าง มีคน ว�าง มีคน ว�าง 

17 
จำนวน 10 1 1 - 2 2 1 - 

 

ผู(อำนวยการกองการเจ(าหน(าที่ 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) (ว�าง) 

ฝ-ายบริหารงานทั่วไป 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต(น) 

 
 

งานธุรการ 
 

กลุ�มงานบรรจุแต�งตั้งและอัตรากำลัง   
หัวหน(ากลุ�มงานบรรจุแต�งตั้งและอัตรากำลัง 

 (นักทรัพยากรบุคคล  ระดับชำนาญการพิเศษ) 

ฝ-ายบุคลากรทางการศึกษา   
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต(น) 

 

 

งานสิทธิและสวัสดิการ 
 

 

งานสรรหาบรรจุแต-งตั้งและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
 

 

งานควบคุมเทศพาณิชย3 
 


