
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        
 
 

    

สํานักปลัดเทศบาล 

นายกเทศมนตร ี

ปลัดเทศบาล 

รองปลัดเทศบาล 

หนวยตรวจสอบภายใน สถานธนานุบาล 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

สํานักการคลัง สํานักการชาง กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม สํานักการศึกษา กองสวัสดิการสังคม 

- ฝายบริหารงานท่ัวไป 
1. งานธุรการ     2. งานเลขานกุารและรัฐพธิ ี
3. งานควบคุมเทศพาณิชย   4. งานการเงินและบัญช ี
- ฝายบริหารงานบุคคล 
1. งานธุรการ 
2. งานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
3. งานทะเบียนประวัติและบําเหน็จบํานาญ 
4. งานวางแผนและฝกอบรม 
- ฝายกิจการสภา 
1. งานธุรการสภา   2. งานเลขานกุารสภา 
- ฝายทะเบียนราษฎรฯ 
1. งานธุรการทะเบียนราษฎรฯ 
2. งานทะเบียนราษฎร 
3. งานบัตรประจําตวัประชาชน 
4. งานสอบสวนการทะเบียนราษฎรฯ 
- ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
1. งานธุรการ 
2. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  สถานีดับเพลิงเฉลิมพระ
เกียรต ิ
4. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  สถานีดับเพลิงบูรพา 
- ฝายเทศกิจ 
1. งานคดีและธุรการ    2. งานการเงินและบญัชี 
3. งานตรวจและบังคับการ   4. งานกจิการพเิศษ 
- ฝายสงเสรมิการทองเท่ียว 
1. งานพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว 
2. งานสนับสนุนกจิการทองเที่ยว 

- งานธุรการ 
- ฝายแผนงานและงบประมาณ 
1. งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
2. งานวิจัยและประเมนิผล 
3. งานจัดทํางบประมาณ 
- ฝายนิติการ 
1. งานดานนิตกิาร 
2. งานวินัยพนักงานและลูกจาง 
- ฝายบรกิารและเผยแพรวชิาการ 
1. งานบริการระบบคอมพิวเตอร 
2. งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-  ฝายประชาสัมพันธ 
1. งานเผยแพรขอมูลขาวสาร 
2. งานบริการขอมูลขาวสารทางทองถิ่น 

- ฝายบริหารงานท่ัวไป 
1. งานธุรการ 
2. งานสารสนเทศ 
สวนบริหารงานการคลัง 
- ฝายพัสดุและทรัพยสิน 
1. งานพัสด ุ
2. งานทรัพยสิน 
- ฝายการเงินและบัญช ี
1. งานการเงินและบญัชี 
- ฝายสถิติการคลัง 
1. งานสถิติการคลัง 
สวนพัฒนารายได 
- ฝายแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
1. งานแผนท่ีภาษ ี
2. งานทะเบียนทรัพยสิน 
3. งานบริการขอมูลแผนท่ีภาษีฯ 
- ฝายพัฒนารายได 
1. งานพัฒนารายได 
2. งานเรงรัดรายได 
- ฝายผลประโยชนและกจิการพาณิชย 
1. งานจัดเก็บรายได 
2. งานจัดหาประโยชนจากทรัพยสิน 
3. งานพัฒนากิจการพาณิชย 

- ฝายบริหารงานท่ัวไป 
1. งานธุรการ     2. งานรับเรื่องราวรองทกุข 
- ฝายบริหารงานท่ัวไป 
 1. งานจัดซื้อจดัจางโครงการกอสราง   
 2. งานระบบสารสนเทศ 
- ฝายแผนงานและงบประมาณ 
1. งานแผนงานและโครงการ   2. งานการเงนิและบัญช ี
สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง 
- ฝายบริหารงานท่ัวไป 
1. งานธุรการ     2. งานรับคําขออนญุาตกอสราง 
- ฝายควบคุมการกอสราง 
1. งานวิศวกรรมโยธา   2. งานสถาปตยกรรม 
- ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง 
1. งานขออนุญาตอาคารและควบคุมอาคาร 
2. งานควบคุมผังเมืองและจัดทําผังเมือง 
สวนการโยธา 
- ฝายบริหารงานท่ัวไป 
1. งานธุรการ 
2. งานติดตามผลการดําเนินการแกไขปญหาตามคํารอง 
- ฝายสวนสาธารณะ 
1. งานเรือนเพาะชําและขยายพนัธุ 
2. งานควบคุมและบํารุงรักษาสถานที ่
- ฝายชางสขุาภบิาล 
1. งานควบคุมและตรวจสอบการบําบัดน้ําเสีย 
2. งานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   
3. งานบํารุงรักษาและซอมแซม 
- ฝายวิศวกรรมจราจร 
1. งานวิเคราะหและวางแผนจราจร 
2. งานสัญญาณไฟฟาและเครื่องหมายจราจร 
- ฝายสาธารณูปโภค 
1. งานบํารุงรักษาทางและสะพาน   2. งานสถานท่ีและไฟฟาสาธารณะ 
3. งานศูนยเครื่องจกัรกล  1    4. งานศูนยเครื่องจกัรกล  2 
 
 

 

 

- งานแผนงานสาธารณสุข 
- ฝายบริหารงานท่ัวไป 
1. งานธุรการ 
2. งานการเงินและบญัชี 
- ฝายบรกิารสิ่งแวดลอม 
1. งานจัดเก็บขยะมูลฝอย 
2. งานรักษาความสะอาด 
3. งานแปรรูปส่ิงของเหลือใช 
4. งานสุขาภิบาลและอนามัยส่ิงแวดลอม 
5. งานคุมครองผูบริโภค 
- ฝายบรกิารและสงเสรมิการอนามัย 
1. งานสงเสริมสุขภาพ 
2. งานปองกันควบคุมโรค 
3. งานสัตวแพทย 
4. งานทัตสาธารณสุข 
5. งานเภสัชกรรม 
6. งานศูนยบรกิารสาธารณสุข 
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) 

- ฝายบริหารงานท่ัวไป 
1. งานธุรการ 
2. งานการเงินและบญัชี 
3 งานระบบสารสนเทศ 
- ฝายพัฒนาชมุชน 
1. งานพัฒนาชุมชน 
2. งานสงเสริมอาชีพและพัฒนา 
    เศรษฐกจิชุมชน 
- ฝายสังคมสงเคราะห 
1. งานสังคมสงเคราะห 
2. งานจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจ 
    สงเคราะห 
3. งานสงเสริมสวัสดิการสังคม 

- ฝายแผนงานและโครงการ 
1. งานธุรการ           2. งานแผนงานและโครงการ    
3. งานงบประมาณ    4. งานระบบสารสนเทศ    
สวนบริหารการศึกษา 
- ฝายการเจาหนาที ่
1. งานการเจาหนาที ่
2. งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวตั ิ
- ฝายกิจการโรงเรียนและนักเรยีน 
1. งานโรงเรียน     2. งานการศกึษาปฐมวัย 
- ฝายวิชาการ 
1. งานสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร 
2. งานพัฒนาส่ือเทคโนโลยีฯ 
สวนการสงเสริมการศึกษา  ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
- ฝายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
1. งานการศึกษานอกระบบฯ   2. งานหองสมุด  พิพิธภณัฑฯ 
3. งานฝกและสงเสริมอาชีพ 
- ฝายสงเสรมิศาสนา  ศิลปะ และวัฒนธรรม 
1. งานกิจการศาสนา   2. งานสงเสริมประเพณี  ศิลปะฯ  
- ฝายกิจกรรมเดก็และเยาวชน 
1. งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน   2. งานกีฬาและนันทนาการ 
- หนวยศึกษานิเทศก 
1. งานนิเทศการศกึษา 
- โรงเรยีน 
1. โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล   2. โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบวั 
3. โรงเรียนเทศบาล 3 สามคัคีวิทยาคาร 
4. โรงเรียนเทศบาล  4 อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อ 
5. โรงเรียนแทศบาล 5  ชุมชนกานเหลือง 

แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอตัรากําลัง  3  ป (ปงบประมาณ 2555  - 2557) 


