10. แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2561 -2563)
แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)
นายกเทศมนตรี
หนวยตรวจสอบภายใน

ปลัดเทศบาล

สถานธนานุบาล

รองปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
- ฝายบริหารงานทั่วไป
1. งานธุรการ 2. งานเลขานุการและรัฐพิธี
3. งานควบคุมเทศพาณิชย 4. งานการเงินและบัญชี
5. งานธุรการสภา 6. งานเลขานุการสภา
- ฝายการเจาหนาที่
1. งานธุรการ
2. งานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
3. งานทะเบียนประวัติและบําเหน็จบํานาญ
4. งานวางแผนและฝกอบรม
- ฝายทะเบียนราษฎรฯ
1. งานธุรการทะเบียนราษฎรและบัตรฯ
2. งานทะเบียนราษฎร
3. งานบัตรประจําตัวประชาชน
4. งานสอบสวนการทะเบียนราษฎรฯ
- ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1. งานธุรการ
2. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
สถานีดับเพลิงเฉลิมพระเกียรติ
4. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
สถานีดับเพลิงบูรพา
- ฝายรักษาความสงบ
1. งานคดีและธุรการ 2. งานการเงินและบัญชี
3. งานตรวจและบังคับการ 4. งานกิจการพิเศษ
- ฝายสงเสริมการทองเที่ยว
1. งานพั ฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
2. งานสนับสนุนกิจการทองเที่ยว

สํานักการคลัง
- ฝายบริหารงานทั่วไป
1. งานธุรการ
2. งานสารสนเทศ
สวนบริหารงานการคลัง
- ฝายพัสดุและทรัพยสิน
1. งานพัสดุ
2. งานทรัพ ยสิน
- ฝายการเงินและบัญชี
1. งานการเงิ นและบัญชี
- ฝายสถิติการคลัง
1. งานสถิติการคลัง
2.ทะเบียนพาณิชย
สวนพัฒนารายได
- ฝายแผนทีภ่ าษีและทะเบียนทรัพยสิน
1. งานแผนที่ภาษี
2. งานทะเบียนทรัพยสิน
3. งานบริการขอมูลแผนที่ภาษีฯ
- ฝายพัฒนารายได
1. งานพั ฒนารายได
2. งานเร งรัดรายได
- ฝายผลประโยชนและกิจการพาณิชย
1. งานจัดเก็บรายได
2. งานจัดหาประโยชนจากทรัพยสิน
3. งานพั ฒนากิจการพาณิชย

สํานักการชาง

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

- ฝายบริหารงานทั่วไป
1. งานธุรการ 2. งานรับเรื่องราวรองทุกข
- ฝายแผนงานและงบประมาณ
1. งานแผนงานและโครงการ 2. งานการเงินและบัญชี
สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง
- ฝายบริหารงานทั่วไป
1. งานจัดซื้อจัดจางโครงการกอสราง 2. งานระบบสารสนเทศ
- ฝายควบคุมการกอสราง
1. งานวิศวกรรมโยธา 2. งานสถาปตยกรรม
- ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง
1. งานขออนุญาตอาคารและควบคุมอาคาร
2. งานควบคุมผังเมืองและจัดทําผังเมือง
3. งานวิเคราะหและวางแผนจราจร
4. งานสัญญาณไฟฟาและเครื่องหมายจราจร
สวนการโยธา
- ฝายบริหารงานทั่วไป
1. งานธุรการ
2. งานติดตามผลการดําเนินการแกไขปญหาตามคํารอง
3. งานเรือ นเพาะชําและขยายพั นธุ
4. งานควบคุมและบํารุงรักษาสถานที่
- ฝายชางสุขาภิบาล
1. งานควบคุมและตรวจสอบการบําบัดน้ําเสีย
2. งานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู 3. งานบํารุงรักษาและซอมแซม
- ฝายสาธารณูปโภค
1. งานบํารุงรักษาทางและสะพาน 2. งานสถานที่ และไฟฟา
สาธารณะ
3. งานชางศิลป 4. งานศู นยเครื่องจักรกล 1
5. งานศู นยเครื่องจักรกล 2

- งานแผนงานสาธารณสุข
- ฝายบริหารงานทั่วไป
1. งานธุรการ
2. งานการเงิ นและบัญชี
- ฝายบริหารงานสาธารณสุข
1. งานจัดเก็บขยะมูลฝอย
2. งานรักษาความสะอาด
3. งานแปรรูปสิ่งของเหลือใช
4. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม
5. งานคุมครองผูบริโภค
- ฝายบริการสาธารณสุข
1. งานสงเสริมสุขภาพ
2. งานปองกันควบคุมโรค
3. งานสัตวแพทย
4. งานทัตสาธารณสุข
5. งานเภสัชกรรม
6. งานศู นยบริการสาธารณสุข
6.1 ศูนยบริการฯ (1)
6.2 ศูนยบริการฯ (2)
6.3 ศูนยบริการฯ (3)
6.4 ศูนยบริการฯ (4)
6.5 ศูนยบริการฯ (5)
6.6 ศูนยบริการฯ (6)
6.7 ศูนยบริการฯ (7)

กองวิชาการและ
แผนงาน
- งานธุรการ
- ฝายแผนงานและงบประมาณ
1. งานวิเคราะหนโยบายและแผน
2. งานวิจัยและประเมินผล
3. งานจัดทํางบประมาณ
- ฝายนิตกิ าร
1. งานดานนิติการ
2. งานวินัยพนักงานและลูก จาง
- ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ
1. งานบริการระบบคอมพิวเตอร
2. งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ฝายประชาสัมพันธ
1. งานเผยแพรขอมูลขาวสาร
2. งานบริการขอมูลขาวสารทางทองถิ่น

สํานักการศึกษา
- ฝายแผนงานและโครงการ
1. งานธุรการ
2. งานแผนงานและโครงการ
3. งานงบประมาณ 4. งานระบบสารสนเทศ
สวนบริหารการศึกษา
- ฝายการเจาหนาที่
1. งานการเจาหนาที่
2. งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ
- ฝายกิจการโรงเรียน
1. งานโรงเรียน 2. งานการศึกษาปฐมวัย
- ฝายวิชาการ
1. งานสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร
2. งานพั ฒนาสื่อเทคโนโลยีฯ
สวนสงเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
- ฝายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
1. งานการศึกษานอกระบบฯ 2. งานหองสมุด พิพิธภัณ ฑฯ
3. งานฝกและสงเสริมอาชีพ
- ฝายสงเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
1. งานกิจการศาสนา 2. งานสงเสริมประเพณี ศิลปะฯ
- ฝายกิจกรรมเด็กและเยาวชน
1. งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 2. งานกีฬาและนันทนาการ
- หนวยศึกษานิเทศก
1. งานนิเทศกการศึกษา
- โรงเรียน
1. โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 2. โรงเรี ยนเทศบาล 2 หนองบัว
3. โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
4. โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อ
5. โรงเรียนแทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง
- ศูนย พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม
- ศูนย พัฒนาเด็กเล็กวัดใตพระเจาใหญองคตื้อ

กองสวัสดิการสังคม
1. งานธุรการ
2. งานการเงินและบัญชี
3 งานระบบสารสนเทศ
- ฝายพัฒนาชุมชน
1. งานพั ฒนาชุมชน
2. งานสงเสริมอาชีพและพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน
- ฝายสังคมสงเคราะห
1. งานสังคมสงเคราะห
2. งานจดทะเบีย นสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห
3. งานสงเสริมสวัสดิการสังคม

กรอบโครงสรางสํานักปลัดเทศบาล
ฝายสงเสริมการทองเที่ยว
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)
(น.ส.ณัฐสิมา ทุมโมง)

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
(นางเดือนลอย คําแดงสด)

ฝายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)

ฝายการเจาหนาที่
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)
(นางสาวสมพิศ โพธิ์คํา)

(น.ส.ธัญญพัทธ ศรีบญ
ุ สถิตพงษ)

. งานธุ รการ
- จพง.ธุรการ ชง. (วสันต)
- จพง.ธุรการ ปง. (นุธิดา)
2. งานเลขานุการและรัฐพิธี
- จพง.ธุรการ ชง. (นิดารัตน )
- จพง.ธุรการ ปง./ชง. (วาง)
3. งานควบคุมเทศพาณิชย
4. งานการเงินและบัญชี
5. งานธุรการสภา
- จพง.ธุรการ ชง. (ดวงใจ)
6. งานเลขานุการสภา
- จพง.ธุรการ ชง. (ชัยยันต)
- จพง.ธุรการ ปง. (อนุชิต)

ประเภท

จํานวน

1. งานธุรการ
- จพง.ธุรการ ปง./ชง. (วาง)
2. งานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
-นักทรัพยากรบุคคล ชก. (ยุรีพร)และ
(แคทลี ยา)
3. งานทะเบียนประวัติและบําเหน็จบํานาญ
- จพง.ธุรการ ชง. (วาที่รอยตรีห ญิง
วาสนา)
4. งานวางแผนและฝกอบรม
- นักทรัพยากรบุคคล ชก. (สุนิตา) และ
(ปยนุช)
- นักทรัพยากรบุคคล ปก/ชก. (วาง)

ฝายทะเบียนราษฎรและ
บัตรประจําตัวประชาชน
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)
(นางกรรณิกา นิธิพานิช )
1. งานธุรการทะเบี ยนราษฎร
และบัตรประจําตัวประชาชน
- จพง.ทะเบียน ชง. (ภาวนา) และ
(พรรัก)
2. งานทะเบี ยนราษฎร
- จพง.ทะเบียน ชง. (นราคณุตม),
(พชร) และ (ธีรเดช)
3. งานบัตรประจํ าตัวประชาชน
-นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชก
(นันทชัย)
- นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
(วิศนุกรณ)
- จพง.ทะเบียน ชง. (ธันยรัศมิ์)
4. งานสอบสวนการทะเบียนราษฎร
และบัตรประจํ าตัวประชาชน
- จพง.ทะเบียน ชง. (ชัย )

ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)
(นายสมเดช คําโสม )

ลูกจางประจํา
มีคน
วาง

มีคน

วาง

มีคน

วาง

40

11

27

4

54

9

10

-

ฝายรักษาความสงบ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)
(นางวิมลรัตน ยืนนาน)

1 งานธุรการ
- จพง.ธุรการ ปง. (ประยุทธ)
2. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภั ย
- จพง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ชง. (สมชาย) และ
(ภิเษกศักดิ์ )
- จพง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง. (วาง)
2 อัตรา
3. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภั ยสถานีดับเพลิงเฉลิมพระ
เกียรติ
- จพง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ชง. (ภากร)
- จพง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง. (วาง)
4. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานีดั บเพลิงบูรพา
- จพง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ชง. (ธนานันต)และ
(เผาพงษ)

พนักงาน
มีคน
วาง

ภารกิจ

ทั่วไป

1. งานพัฒนาและสงเสริม
การทองเที่ยว
- นักพัฒนาการทองเที่ยว ชก.
(ณฐอร)และ (วรีภรณ)
2. งานสนับสนุนกิจการทองเที่ยว

. งานคดี และธุรการ
- นิติกร ชก. (สุนทร)
- นิติกร ปก. (จ.อ.นนทธ วัช)
2. งานการเงินและบัญชี
3. งานตรวจและบังคับการ
- นักจัดการงานเทศกิจ ชก. (อดิศร)
- นักจัดการงานเทศกิจ ปก./ชก. (วาง)
- จพง.เทศกิจ ชง. (จ.อ.รัฐ ธรรมนูญ)
4. งานกิจการพิเศษ
- นักจัดการงานเทศกิจ ปก./ชก. (วาง)
- จพง.เทศกิจ ชง. (จ.อ.พีรพล)

รวม
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กรอบโครงสรางกองวิชาการและแผนงาน
ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
(นางสมลักษณ บุญณพัฒน)

งานธุรการ

- จพง.ธุรการ ชง. (พรหมจักรี)
- จนท.ธุรการ ปง. (เอกชัย)

ฝายแผนงานและงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)
(นายพิศาล ดีพรอม)

ฝายนิติการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) (วาง)

1. งานวิเคราะหนโยบายและแผน
- นักวิเคราะหฯ ชก. (อรอนงค)
- นักวิเคราะหฯ ปก. (รอยตรีมงคล)
และ(หทัยชนก)
2. งานวิจัยและประเมินผล
- นักวิเคราะหฯ ชก. (ณภัสนันท )
3. งานจัดทํางบประมาณ
- นักวิชาการคลัง ชก. (ณัฐปภัสร)
- นักวิชาการคลัง ปก./ชก. (วาง)

ประเภท

จํานวน

1. งานดานนิติการ
- นิติกร ชก. (สุรศักดิ์) และ( บัญชา)
2. งานวินัยพนักงานและลูกจาง
- นิติกร ชก. (ธนิต)และ (เอมอร)

พนักงานเทศบาล
มีคน
วาง

20

ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) (วาง)

4

ลูกจางประจํา
มีคน
วาง

1

-

1. งานบริการระบบคอมพิวเตอร
- นักวิชาการคอมพิวเตอร ปก. (พงศธร)
- จพง.ธุรการ ปง./ชง. (วาง)
2. งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักวิชาการคอมพิวเตอร ชก. (เจนณรงค)

พนักงานจางตามภารกิจ
มีคน
วาง

7

1

พนักงานจางทั่วไป
มีคน
วาง

3

2

รวม
38

ฝายประชาสัมพันธ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)
(นางภัททิยาภรณ ใครบุตร)
1.งานเผยแพรขอมูลขาวสาร
- นักประชาสัมพันธ ชก. (ขนิษฐวดี)
- จพง.ประชาสัมพันธ ชง. (เอกลักษณ)
2. งานบริการขอมูลขาวสารทางทองถิ่น
- นักประชาสัมพันธ ชก. (พลอยฐิชาภรณ)
- นักประชาสัมพันธ ปก. (สุธีลาพร)

กรอบโครงสรางสํานักการคลัง
ผูอํานวยการสํานักการคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับสูง) (วาง)

ฝายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)
(นางวารุณี สงวนรัษฎ)

สวนพัฒนารายได
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
(นางสุภาวดี บุบผา)

สวนบริหารงานการคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
(นางพิมพนภัส ภัทรกอพงศสุข)

ฝายพัสดุและทรัพยสิน
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน)
(วาง)

ฝายการเงินและบัญชี
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน)
(น.ส.ลําพรรณ คุณประชา)

1. งานพัสดุ
. งานการเงินและบัญชี
-นักวิชาการพัสดุ 6ว
- นักวิชาการเงินและบัญชี ชก. (ปราณี)
(เสาวลักษณ)
และ(ธนัชภรณ)
- จพง.พัสดุ 4 (จันทรลักษณ)
- นักวิชาการเงินและบัญชี ปก. (มลิวรรณ)
2. งานทรัพยสิน
และ(ภัทรินทร)
- จพง.พัสดุ 4 (สัญญา)
- จพง.การเงินและบัญชี ชง. (วาสนา)
ลูกจางประจํา 1 คน
- จพง.การเงินและบัญชี ปง./ชง.
(วาง 2 อัตรา)
ประเภท

จํานวน

ฝาสถิติการคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน)
(นางนิตยา ขวัญนู)

ฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ น
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน)
(นางภิญญดา ธนาศราวุฒิ )

ฝายพัฒนารายได
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน)
(นายเชิดศักดิ์ ดอกพิกุล)

1.งานสถิติการคลัง
- จพง.การเงินและบัญชี ชง. (สมรัก)
- จพง.การเงินและบัญชี ปง./ชง. (วาง)

1. งานแผนที่ภาษี
- นักวิชาการจัดเก็บรายได ชก. (รุจิรา)
- นายชางโยธา ปง. (พลชัย)
2. งานทะเบียนทรัพยสิน
- จพง.จัดเก็บรายได ชง. (จิราวรรณ)
และ(อุษณี)
3. งานบริการขอมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน

1. งานพัฒนารายได
- จพง.จัดเก็บรายได ชง. (พรทิพย)
และ (รัชนีย)
2. งานเรงรัดรายได

2. งานทะเบียนพาณิชย
- นักวิชาการเงินและบัญชี ปก. (สุรัสวดี)

พนักงานเทศบาล
มีคน
วาง

33

1. งานธุรการ
- จพง.ธุรการ ชง. (พิมล), (รัฏาพร)
และ(วัลลภา)
2. งานสารสนเทศ
- นักวิชาการคอมพิวเตอร ชก.
(กาญจนา)

5

ลูกจางประจํา
มีคน
วาง

3

-

พนักงานจางตามภารกิจ
มีคน
วาง

13

2

พนักงานจางทั่วไป
มีคน
วาง

14

6

รวม

76

ฝายผลประโยชนและกิจการพาณิชย
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน)
(น.ส.พยอม โอภาส)
1. งานจัดเก็บรายได
- นักวิชาการจัดเก็บรายได ชก. (อรุวรรณ)
- จพง.จัดเก็บรายได ชง. (อุทัยวรรณ)
และศรัญญา)
2. งานจัดหาประโยชนจากทรัพยสิน
3. งานพัฒนากิจการพาณิชย
- จพง.จัดเก็บรายได ชง. (พิมพลดา)

กรอบโครงสรางสํานักการชาง
1. งานแผนงานและโครงการ
2. งานการเงินและบัญชี

ฝายแผนงานและงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดบตน)
(น.ส.ภัสรา สวัสดิ์กุล)

ฝายชางสุขาภิบาล (นักบริหารงานชาง ระดับตน)
(นายวรวิทย หลาทอง)

สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง
(นักบริหารงานชาง ระดับกลาง)
(นายรัชตสุกิจ วรภัคพิธายงนิธิ)

1. งานควบคุมและตรวจสอบการบําบัดน้ําเสีย
-นายชางโยธา ปง. (ทินภัทร)
2. งานกํ าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3. งานบํารุงรักษาและซอมแซม
- นายชางเครื่องกล ชง. (จรัญ)

ฝายสาธารณูปโภค (นักบริหารงานชาง ระดับตน)
(นายศรัณย ศรีเมือง)

1. งานขออนุญาตอาคารและควบคุมอาคาร
- นายชางโยธา อาวุโส (ศิริพร)
- นายชางโยธา ชง. (เพียรชอ)
- นายชางโยธา ปง. (พิชิต)
2.งานควบคุมผังเมืองและจัดทําผังเมือง
- นักผังเมือง ปก./ชก. (วาง)

ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง
(นักบริหารงานชาง ระดับตน)
(นางสุพิศ ศรี ถิระพัฒน)

ฝายควบคุมการกอสราง
(นักบริหารงานชาง ระดับตน)
(นายทักษิณ กอนศิลา)
1. งานวิศวกรรมโยธา
- วิศวกรโยธา ชก (ปญญา ,ประสิทธิ์,
วัฒนาและสันติศักดิ์)
- สถาปนิก ปก. (ณรงคฤทธิ์)
2. งานสถาปตยกรรม
- วิศวกรโยธา ชก. (วิษณุ)
- นายชางโยธา ชง. (ศิริพงศ)
- นายชางโยธา ปง. (คัชรินทร)
- นายชางเขียนแบบ ชง. (ธวัฒน)
- นายชางสํารวจ ปง./ชง. (วาง)

1. งานจัดซื้อจัดจางโครงการกอสราง
- จพง.ธุรการ ชง. (รัชวรรณ)
2. งานระบบสารสนเทศ
- นักวิชาคอมพิวเตอร ปก.
(ณัชกมล)

ฝายบริห ารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)
(นางสุดารัตน แกวกลึงกลม)

ฝายบริห ารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)
(นางรุงณภา จันทรเกษ)
1. งานธุรการ
2. งานรับคําขออนุญาตกอสราง

ฝายบริห ารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)
(นางปยะมาศ หลินหะตระกูล)

ผูอํานวยการสํานักการชาง
(นักบริหารงานชาง ระดับสูง)
(นายวิสุทธิ์ เสนาภักดิ์)

1. งานบํารุงรักษาทางและสะพาน
- นายช างโยธา ชง. (สุรเดช)
- นายช างโยธา ปง./ชง (วาง)
2. งานสถานที่และไฟฟาสาธารณะ
- วิศวกรไฟฟา ปก./ชก. (วาง) - นายชางไฟฟา ชง. (ทองพูน) และ
(จรรยารักษ)
- นายช างไฟฟา ปง. (จ.อ.อุบล)
3. งานชางศิลป
- นายชางศิลป ชง. (สถาพร)
4. งานศูน ยเครื่องจักรกล 1

3. งานวิเคราะหและวางแผนจราจร
4. งานสัญญาณไฟฟ าและเครื่องหมาย
จราจร
- นายชางไฟฟ า ปง. (วีรพงษ)

ประเภท

พนักงานเทศบาล
มีคน
วาง

จํานวน

40

6

ลูกจางประจํา
มีคน
วาง

8

-

พนักงานจางตามภารกิจ
มีคน
วาง

43

3

พนักงานจางทั่วไป
มีคน
วาง

80

12

รวม

192

1. งานธุรการ
- จพง.ธุรการ ชง. (นริสา), (ณฐมณฑ) และ(มารศรี)
2. งานรับเรื่องราวรองทุกข

สวนการโยธา
(นักบริหารงานชางระดับกลาง)
(วาง )
ฝายบริห ารงานทั่วไป
(นางประไพศรี ศิริทรัพย)

1. งานธุรการ
2. งานติดตามผลการดําเนินการ
แกไขปญหาตามคํารอง
1. งานเรือนเพาะชําและขยายพันธุ
- จนท.สวนสาธารณะ ชง. (อุดร)
2. งานควบคุมและบํารุงรักษาสถานที่
- จพง.สวนสาธารณะ ปง./ชง. (วาง)

กรอบโครงสรางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิงฯ ระดับกลาง)
(นางศิริวรรณ วิ ชัยโย)

ฝายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)
(นางวิไลลักษณ อัครอํานวย)
1. งานธุรการ
- จพง.ธุรการ ชง. (พิชยพรรณ)
- จพง.ธุรการ ปง. (อุมาภร)
- จนท.ธุรการ ปง. (เตือนจิตร)
2. งานการเงินและบัญชี
- จพง.การเงินและบัญชี ชง.
(ศรินทรทิพย)

ประเภท

จํานวน

1.งานสงเสริมสุขภาพ
- พยาบาลวิชาชีพ ชก. (ผุสดี)
- นักวิชาการสาธารณสุข ปก.
(ทิพวรรณ)
2.งานปอ งกันควบคุมโรค
- พยาบาลวิชาชีพ ชก. (รัชนี)
3.งานสัตวแพทย
- นายสัตวแพทย ปก/ชก. (วาง)
- นายสัตวแพทย ชก. (วราภรณ)
4. งานทันตสาธารณสุข
- ทันตแพทย 4-6/7ว (วาง)
- จพง.ทันตสาธารณสุข ชง. (คุณวุฒิ)
5. งานเภสัชกรรม

ฝายบริหารงานสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งฯ ระดับตน)
(วาง)
1.งานจัดเก็บขยะมูลฝอย

- นักวิชาการสุขาภิบาล ปก. (พัชรีภรณ)
2. งานรักษาความสะอาด
3. งานแปรรูปสิ่งของเหลือใช
- นักวิชาการสุขาภิบาล ปก. (อรุณชัย)
4. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม
- นักวิชาการสุขาภิบาล ชก. (วีระศักดิ์)
- นักวิชาการสุขาภิบาล ปก (ธนบรรณ)
5. งานคุมครองผูบริโภค
- นักวิชาการสาธารณสุข ปก. (อรัญญา)
พนักงานเทศบาล
มีคน
วาง

28

4

ลูกจางประจํา
มีคน
วาง

8

-

พนักงานจางตามภารกิจ
มีคน
วาง

48

2

พนักงานจางทั่วไป
มีคน
วาง

192

32

รวม

314

งานแผนงานสาธารณสุข

-นักวิชาการสาธารณสุข
ปก./ชก. (วาง)

ฝายบริการสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งฯ ระดับตน)
(นายโกวิท เริงนิรันดร)
6.งานศูนยบริการสาธารณสุข
1.ศูนยบริการฯ 1 (เทศบาล)
- พยาบาลวิชาชีพ ชก. (นงคนุช)
- พยาบาลวิชาชีพ ชก. (อภันตรี)
- พยาบาลวิชาชีพ ชก. (ไสว)
- นักวิชาการสาธารณสุข ปก. (กุลชญา)
2.ศูนยบริการฯ 2 (หนองบัว)
- พยาบาลวิชาชีพ ชก. (ณภัทร)
3.ศูนยบริการฯ 3 (พโลชัย)
- พยาบาลวิชาชีพ ชก. (จุรีรัตน)
4.ศูนยบริการฯ 4 (บานดู)
- พยาบาลวิชาชีพ ชพ. (พัชรกนกชล)
5.ศูนยบริการฯ 5 (สภาตําบลปทุม)
- พยาบาลวิชาชีพ ชก. (ชญานิศา)
6.ศูนยบริการฯ 6 (ราชภัฏ)
- พยาบาลวิชาชีพ ชก. (เสมอแข)
7.ศูนยบริการฯ7(อยูวงศธรรม)

กรอบโครงสรางสํานักการศึกษา

-หนวยศึกษานิเทศก
- ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ ปก/ชก (วาง)
1. งานนิเทศการศึกษา
-ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ คศ.
(ดร.ศศิกาญจน)

ผอ.สํานักการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับสูง)
(นายมนตต รี ธนะคุณ)
สวนบริหารการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง)
(ผูอํานวยการสวนบริหารการศึกษา) (วาง)

สวนสงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง)
(นายเสรี ทองเลิศ)
(ผูอํานวยการสวนสงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม)
-ฝายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
1. งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
-สันทนาการ ชก. (วิจิตรา)
2. งานหองสมุดพิพิธภัณฑและเครือขายทาง
การศึกษา
3. งานฝกและสงเสริมอาชีพ
-ฝายสงเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
-นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน (ระวีวรรณ)
1. งานกิจการศาสนา
2. งานสงเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
-ฝายกิจกรรมเด็กและเยาวชน
1. งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน

-ฝายงานการเจาหนาที่
1. งานการเจาหนาที่
-นักวิชาการศึกษา ปก/ชก. (วาง)
2. งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ
-ฝายกิจการโรงเรียน
1. งานโรงเรียน
-นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. (วาง)
2. งานการศึกษาปฐมวัย
-นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. (วาง)
-ฝายวิชาการ
1. งานสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร
2. งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
ประเภท

จํานวน

พนักงานเทศบาล
มีคน
วาง

9

6

ลูกจางประจํา
มีคน
วาง

2

-

พนักงานจางตามภารกิจ
มีคน
วาง

9

1

พนักงานจางทั่วไป
มีคน
วาง

16

6

-ฝายแผนงานและโครงการ
-นักบริหารการศึกษา ระดับตน
(พรนิรันดร)
1. งานธุรการ
-จพง.ธุรการ ชง. (พิสมัย)
2.งานแผนงานและโครงการ
-นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. (วาง)
3. งานงบประมาณ
-นักวิชาการเงินและบัญชี ชก. (ธมกร)

โรงเรียน/ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
1.โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล (นายกรศิริ มิ่งไชย) (ผอ.สถานศึกษา)
2.โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว (นายประสพ ปรุโปรง) (ผอ.สถานศึกษา)
3.โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ( วาที่รอยโท คมกริช ศรีสวัสดิ์) ผอ.สถานศึกษา)
4. โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อ ( นายโกสิน พูลวัน) (ผอ.สถานศึกษา)
มีลูกจางประจํา 1 คน
5.โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง (ดต.นายเผด็จชัย บุญศึกดิ์) (ผอ.สถานศึกษา)
6.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม (นางศรีสุดา แถมศีริ) (รก.หน.ศพด.)
7.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใตพระเจาใหญองคตื้อ (นางพิณผกา แกนอาษา) (รก.หน.ศพด.)
8.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี (นางภัทริณา คําผง) (รก.หน.ศพด.)
รวม

49

กรอบโครงสรางกองสวัสดิการสังคม

. งานธุรการ
- จพง.ธุรการ ป./ชง. (วาง)
2. งานการเงินและบัญชี
- จพง.การเงินและบัญชี ปง. (นรินทร)
3. งานระบบสานสนเทศ

ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับ กลาง)
(นางสุจิตรา นามพิทักษ)

ฝายพัฒนาชุมชน
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับตน) (วาง)

ฝายสังคมสงเคราะห

1. งานพัฒนาชุมชน
- นักพัฒนาชุมชน ชก. (สุชญา)
2. งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
- นักพัฒนาชุมชน ปก. (กรุณา)

ประเภท

จํานวน

พนักงานเทศบาล
มีคน
วาง

4

3

1. งานสังคมสงเคราะห

2. งานจดทะเบีย นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
-นักพัฒนาชุมชน ปก/ชก. (วาง)
3. งานสงเสริมสวัสดิการสัง คม

ลูกจางประจํา
มีคน
วาง

-

-

พนักงานจางตามภารกิจ
มีคน
วาง

1

2

พนักงานจางทั่วไป
มีคน
วาง

9

-

รวม

19

กรอบโครงสรางหนวยตรวจสอบภายใน

หนวยตรวจสอบภายใน
-นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชก.
(อรอินทร)และ (สุนทรี)
- จพง.ธุรการ ปง. (สุรศักดิ์)

ประเภท

พนักงานเทศบาล

ลูกจางประจํา

พนักงานจางตามภารกิจ

พนักงานจางทั่วไป

รวม

จํานวน

3

-

-

1

4

