
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองการเจ้าหน้าที่                        
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง  

โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น 
(โนนหนองวัด)  

ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น                   
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง 

ส านักปลัดเทศบาล                         
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง  

ส านักคลัง                               
นักบริหารงานการคลัง ระดับสูง  

 รองปลัดเทศบาล                           
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง  

 รองปลัดเทศบาล                           
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง  

 รองปลัดเทศบาล                           
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง  

หน่วยตรวจสอบภายใน  

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่  

โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู  

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม  

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน  

โรงเรียนเทศบาลบ้านบ้านศรีฐาน โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง  

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย  

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง  

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม 

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนหนองวัด2 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเคหะ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีสว่างโนนทัน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลาง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามเหลี่ยม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าชัยวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแวง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนชัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทพารักษ์ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนทัน 

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ                         
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง  

ส านักสวัสดกิารสังคม                        
นักบริหารงานสวัสดกิารสังคม ระดับสูง  

ส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                                    
นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับสูง 

ส านักการศึกษา                            
นักบริหารการศึกษา ระดับสูง 

ส านักช่าง                           
นักบริหารงานช่าง ระดับสูง  



 

ลกูจ้าง 

ประจ า ตามภารกิจ (คุณวุฒิ) ตามภารกิจ(ทกัษะ) รวมพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจา้งทัว่ไป พนักงานจา้งทัง้หมด

1 ปลัด 1  1

2 รองปลัด ระดับสูง 1  1

3 รองปลัด ระดับกลาง 2  2

4 ตรวจสอบภายใน 4 2 2 2 6

5 ส านักปลัดเทศบาล 76 2 63 45 108 15 123 201

6 ส านักคลัง 52 36 22 58 13 71 123

7 ส านักช่าง 64 1 34 49 83 74 157 222

8 ส านกัสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 59 1 45 100 145 131 276 336

9 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 30 22 2 24 0 24 54

10 ส านักสวสัดิการสังคม 27 20 1 21 1 22 49

11 กองการเจ้าหน้าท่ี 21 5 5 5 26

12 ส านักการศึกษา 42 19 18 37 3 40 82

13 โรงเรียน 11 โรงเรียน 13 0 13 42 55 55

14 ศพด. 11 ศูนย์ 7 9 16 4 20 20

รวม 379 4 266 246 512 283 795 1,178

เงินอุดหนุน

 - สน.ศึกษา 2 0 2 0 2 2

 - โรงเรียน  11 โรงเรียน 535 12 31 0 31 15 46 593

 - ศพด. 11 ศูนย์ 15 1 9 10 0 10 25

รวม 550 12 34 9 43 15 58 620

รวมทัง้สิน้ 929 16 300 255 555 298 853 1,798

สรุปกรอบอัตราก าลังพนักงานเทศบาล   

เทศบาลนครขอนแก่น  อ าเภอเมือง   จังหวัดขอนแก่น

ท่ี ส านัก/กอง
พนักงานเทศบาล/ครู

พนักงานจา้ง 

รวมพนักงานทัง้หมด



                 

 

 

  

ระดับ อ ำนวยกำรท้องถิ่น วิชำกำร ทั่วไป  
ลูกจ้ำง
ประจ ำ 

พนักงำนจ้ำง รวม 

ต้น กลำง สูง ปฏิบัติกำร/ช ำนำญกำร ช ำนำญกำรพิเศษ เชี่ยวชำญ ปฏิบัติงำน/ช ำนำญงำน อำวุโส ภำรกิจ ท่ัวไป 

จ ำนวน 9 1  35 4  27  2 108 15 201 

1. งานส่งเสริมการมีส่วนร่วม                                                 
2. งานกระจายอ านาจ                                                 
3. งานรับฟังความคิดเห็น                                 
 

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                               
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

1. งานแผนป้องกันภัย 
2. งานป้องกันและระงับอัคคีภัย 
3 งานระบบความปลอดภัย 
4. งานกู้ภัยและบรรเทาภัย 
5. งานฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ                 
6. งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน               
7. งานสถานีดับเพลิงบึงทุ่งสร้าง                              
8. งานสถานีดับเพลิงศรีจันทร์                              
9. งานสถานีดับเพลิงเมืองเก่า 
10. งานสถานีดับเพลิงหนองแวงตราชู  

                                                  

1. งานส านักงานนายกเทศมนตรี 
2. งานรับเรื่องร้องเรียน                         

 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป                                    
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)  

1. งานธุรการ 
2.งานสารบรรณ  
3.งานเลขานุการผู้บริหาร 
4. งานศูนย์บริการ ยานพาหนะส่วนกลาง 

กลุ่มงานนิติการ 

  1. งานนิติกรรมสัญญา                                                                                                                                                                                                                                                                      
2. งานรับเรื่องร้องเรียน                                
3. งานสอบสวนและวินัย                                                                                                                                                                                             
4. งานด าเนินการคดีฟ้องร้อง                                                                                                                                                                                                                                       
5. งานตราเทศบัญญัติที่มิใช่เทศบัญญัติว่าด้วย 
งบประมาณรายจ่าย                                        
6. งานธุรการ                                                    

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล                
 นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง  

ฝ่ายอ านวยการ                          
(นักบริหารงานทั่วไป ระดบัต้น) 

1. งานการท่องเที่ยวและวิเทศสัมพันธ์                                                                                                                          
2. งานแผนและงบประมาณ                                                                                                                                    
3. งานบริหารทั่วไป                                                                                                                  

ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 (นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน้) 

 ฝ่ายปกครอง                             
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

1. งานเทศกิจ 
2. งานควบคุมการจราจร 
3. งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง                            

 ฝ่ายทะเบียนราษฎร                      
และบัตรประจ าตัวประชาชน                               

(นักบริหารงานทั่วไป ระดบัต้น) 

1. งานทะเบียนราษฎร 1                                                                                                                              
2. งานทะเบียนราษฎร 2                                       
3. งานทะเบียนราษฎร 3                                                                                                                            
4. งานส่งเสริมการเลือกตั้งและศูนย์บริการร่วม                              
 

1. งานแผนระบบการขนส่ง                                        
2. งานการเงินและบัญชี                                                                                                              
3. งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร                                                                                  
4. งานสถานีขนส่งผู้โดยสารปรับอากาศ 

ฝ่ายบริหารงานขนส่ง                             
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

ฝ่ายกิจการสภา  
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

1.งานการประชุม 
2. งานส่งเสริมกิจการสภา                                                    

 ฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร                             
(นักบริหารงานทั่วไป ระดบัต้น) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ อ ำนวยกำรท้องถิ่น วิชำกำร ทั่วไป พนักงำนจ้ำง รวม 

ต้น กลำง สูง ปฏิบัติกำร/ช ำนำญกำร ช ำนำญกำรพิเศษ เชี่ยวชำญ ปฏิบัติงำน/ช ำนำญงำน อำวุโส ภำรกิจ ท่ัวไป 
จ ำนวน 9 2 1 21   19  58 13 123 

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
 (นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน้) 

ฝ่ายการเงินและบัญช ี
(นักบริหารงานการคลัง ระดบัต้น) 

1. งานจัดท ารายงานประจ าวัน เดือน ปี 
2. งานจัดท าเช็ค  ท าเอกสารการจ่ายเงิน 
3. งานจ่ายเงิน ตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญจ่าย  

ฝ่ายสถิติการคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดบัต้น) 

1. งานสถิติการคลัง 
 

ส่วนพัฒนารายได้ 
(นักบริหารงานการคลัง ระดบักลาง) 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดบัต้น) 

1. งานแผนงานและงบประมาณ 
ฝ่ายระเบียบการคลัง  

(นักบริหารงานการคลัง ระดบัต้น) 

1. งานจัดระเบียบเกี่ยวกับการเงินและพัสด ุ
2. งานควบคุมการใช้จ่ายเงินและพัสดุ 

ส่วนบริหารการคลัง  
(นักบริหารงานการคลัง ระดบักลาง) 

ฝ่ายพัฒนารายได้ 
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)  

1. งานพัฒนาและเร่งรัดรายได้  
2. งานผลประโยชน์ 
3. งานจัดเก็บค่าธรรมเนียม 

ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
( นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

ฝ่ายผลประโยชน์และกจิการพาณิชย์                  
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

1. งานจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
2. งานพัฒนากิจการพาณิชย์ 

1. งานธุรการ  
2. งานจดทะเบียนพาณิชย ์
3. งานบริหารทั่วไป 

ส านักคลัง   
(นักบริหารงานการคลัง ระดับสูง) 

ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

1. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
2. งานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

1. งานการพัสดุ 
2. งานทะเบียนและควบคุมทรัพยส์ิน 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ อ ำนวยกำรท้องถิ่น วิชำกำร ทั่วไป ลูกจ้ำง 
ประจ ำ 

พนักงำนจ้ำง รวม 

ต้น กลำง สูง ปฏิบัติกำร/ช ำนำญกำร ช ำนำญกำรพิเศษ เชี่ยวชำญ ปฏิบัติงำน/ช ำนำญงำน อำวุโส ภำรกิจ ท่ัวไป 
จ ำนวน 8 3 1 24 1  19 8 1 83 74 222 

ส านักช่าง   
(นักบริหารงานช่าง ระดับสูง) 

ส่วนการโยธา 
(นบห.ช่าง  ระดับกลาง)  

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป                                          
(นบห.ทั่วไป ระดับต้น)  

1. งานธุรการ  
2. งานการเงินและบัญชี 
3. งานจัดท าโครงการและแผน 
4. งานจัดท างบประมาณ 
5. งานบริหารทั่วไป 

ส่วนช่างสขุาภิบาล 
(นบห.ช่างสุขาภบิาล  ระดับกลาง)   

ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง 
(นบห.ช่าง  ระดับกลาง) 

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
(นบห.ช่าง ระดับต้น) 

ฝ่ายควบคุมอาคาร 
(นบห.ช่าง  ระดับต้น) 

ฝ่ายศูนย์เคร่ืองจักรกล 
(นบห.ช่าง ระดับต้น) 

ฝ่ายสาธารณูปโภค 
(นบห.ช่าง ระดับต้น) 

ฝ่ายสวนสาธารณะ 
(นบห.ช่าง ระดับต้น) 

1. งานส ารวจและออกแบบ 
2. งานควบคุมการก่อสร้าง 

1. งานควบคุมอาคาร 
2. งานผังเมือง 

1. งานศูนย์เครื่องจักรกล 
2. งานวิเคราะห์และวางแผนการจราจร 

1. งานสถานท่ีและบ ารุงรักษาอาคาร 
2. งานไฟฟ้าสาธารณะ 
3. งานบ ารุงทางและสะพาน 

1. งานเรือนเพาะช าและขยายพันธุ์ 
2. งานควบคุมและบ ารุงสถานที่ 

ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ า 
(นบห.ช่างสุขาภบิาล ระดับต้น) 

1. งานปรับปรุงคุณภาพน้ า 
2. งานวิเคราะห์คุณภาพน้ า 

ฝ่ายจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(นบห.ช่างสุขาภบิาล ระดับต้น) 

1. งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
2. งานจัดการสิ่งปฏิกูล 



 

 

  

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ อ ำนวยกำรท้องถิ่น วิชำกำร ทั่วไป ลูกจ้ำง 
ประจ ำ 

พนักงำนจ้ำง รวม 

ต้น กลำง สูง ปฏิบัติกำร/ช ำนำญกำร ช ำนำญกำรพิเศษ เชี่ยวชำญ ปฏิบัติงำน/ช ำนำญงำน อำวุโส ภำรกิจ ท่ัวไป 

จ ำนวน 8 2 1 34 6  8  1 145 131 336 

1. งานธุรการ 
2. งานการเงินและบัญชี 
3. งานวิชาการและแผนงาน 
4. งานบริหารทั่วไป 

ส่วนส่งเสริมสาธารณสุข  
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับกลาง) 

ส่วนบริการสาธารณสุข  
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับกลาง) 

ส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับสูง) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

(นักบริหารงานทั่วไป  ระดับตน้) 

ฝ่ายควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(นบห.สาธารณสขุฯ ระดับต้น) 

ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค  
(นบห.สาธารณสขุฯ ระดับต้น) 

ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ 
 (นบห.สาธารณสุขฯ ระดับต้น) 

1. งานส่งเสริมสุขภาพ  
2. งานสาธารณสุขชุมชน 
3. งานฟื้นฟูสุขภาพ                              

1.งานสุขาภิบาลสถานประกอบการ 
2. งานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
3. งานควบคุมมลพิษและเหตุร าคาญ 

1. งานป้องกันโรคติดต่อ                        
2.งานควบคุมโรคติดต่อ   
3. งานป้องกันและบ าบัดยาเสพติด 

1.งานสุขาภิบาลอาหาร 
2. งานสัตวแพทย์ 
3. งานสุขาภิบาลตลาดสด 

ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข 
 (นบห.สาธารณสุขฯ ระดับต้น) 

ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
(นบห.สาธารณสขุฯ ระดับต้น) 

 1. งานพัฒนารายได้และ 
    การมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม 
2. งานพัฒนาระบบของเสีย   
    อันตรายและสิ่งปฏิกลู 
3. งานลดปริมาณขยะ 

ฝ่ายบริการสาธารณสุข 
 (นบห.สาธารณสุขฯ  ระดับต้น) 

1. งานศูนย์บริการสาธารณสุข 1 
2. งานศูนย์บริการสาธารณสุข 3 
3. งานศูนย์บริการสาธารณสุข 5  
4. งานทันตสาธารณสุข   
5. งานเภสัชกรรม           

ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม 
 (นบห.สาธารณสุขฯ ระดับต้น) 

1. งานเก็บขนขยะและซ่อมบ ารุง 
2. งานพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย 

กลุ่มงานบริหารงานสาธารณสขุ 

1. งานบริหารกองทุนสุขภาพ  
2. งานบริหารกองทุนดูแลระยะยาวส าหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง                          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ อ ำนวยกำรท้องถิ่น วิชำกำร ทั่วไป พนักงำนจ้ำง รวม 

ต้น กลำง สูง ปฏิบัติกำร/ช ำนำญกำร ช ำนำญกำรพิเศษ เชี่ยวชำญ ปฏิบัติงำน/ช ำนำญงำน อำวุโส ภำรกิจ ท่ัวไป 

จ ำนวน 6 1  18 1  4  24  54 

1. งานจัดท างบประมาณ       
2. งานวิเคราะห์งบประมาณ                                                                      
 

1. งานพัฒนาระบบงานสารสนเทศ 
2. งานควบคุมและบริการเทคโนโลยี 

ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ       
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) 

1.งานธุรการ 
2.งานเลขานุการผู้บริหาร 
 

1. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                               
2. งานวิจัยและประเมินผล                                                                              

 ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ         
(นักบริหารงานทั่วไป  ระดับตน้) 

1. งานศูนย์พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ICT                                                                            
2. งานศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้และการลงทุน                                                                
3. งานส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวท้องถิ่น                                                                                    
 

 ฝ่ายประชาสัมพันธ์                             
(นักบริหารงานทั่วไป  ระดับตน้)  

1. งานประชาสัมพันธ ์

ฝ่ายงบประมาณ                                           
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

 ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ                                         
(นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น)  

 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป                             
(นักบริหารงานทั่วไป  ระดับตน้)  

ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ อ ำนวยกำรท้องถิ่น วิชำกำร ทั่วไป ศึกษำ 
นิเทศก ์

พนักงำนจ้ำง รวม 

ต้น กลำง สูง ปฏิบัติกำร/ช ำนำญกำร ช ำนำญกำรพิเศษ เชี่ยวชำญ ปฏิบัติงำน/ช ำนำญงำน อำวุโส ภำรกิจ ท่ัวไป 

จ ำนวน 8 2 1 22   5  4 37 3 82 

ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน                             
(นบห.การศึกษา  ระดับต้น) 

ฝ่ายวิชาการ  
 (นบห.การศึกษา  ระดับต้น) 

1. งานพัฒนาการนิเทศการศึกษา 
2. งานบริการทางการศึกษา 
3. งานวจิยัและประเมินผลทางการศึกษา 
4.  งานพัฒนางานวิชาการ 
 

ฝ่ายแผนงานและโครงการ                    
(นบห.การศึกษา ระดับต้น) 

ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม             
(นบห.การศึกษา  ระดับกลาง) 

1. งานการศึกษานอกระบบ 
2. งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ 
3. งานห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์เครือข่าย 

ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม                                                                    
(นบห.การศึกษา  ระดับต้น) 

1.งานกิจการศาสนา 
2.งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

1. งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
2. งานกีฬาและนนัทนาการ 

ส่วนบริหารการศึกษา 
(นบห.การศึกษา ระดับกลาง) 

ฝ่ายกิจการโรงเรียน   
(นบห.การศึกษา  ระดับต้น) 

ส านักการศึกษา   
(นบห.การศึกษา  ระดับสูง) 

ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย      
 (นบห.การศึกษา  ระดับต้น)  

1. งานการศึกษาปฐมวัย 
2. งานโรงเรียน 
3. งานกิจการนักเรียน 

1. งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร 

2. งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาการศึกษา 

ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  
(นบห.การศึกษา  ระดับต้น) 

1.งานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
2. งานบริการข้อมูลสถิติทางวิชาการ 
  

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 (นบห.งานทั่วไป ระดับต้น) 

หน่วยศึกษานิเทศก์                     
(ศึกษานิเทศก์  ชช.) 

1. งานแผนและโครงการ 
2. งานงบประมาณ  

1. งานธุรการ 
2. งานระบบสารสนเทศ 
3. งานบริหารทั่วไป 



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ระดับ อ ำนวยกำรท้องถิ่น วิชำกำร ทั่วไป พนักงำนจ้ำง รวม 

ต้น กลำง สูง ปฏิบัติกำร/ช ำนำญกำร ช ำนำญกำรพิเศษ เชี่ยวชำญ ปฏิบัติงำน/ช ำนำญงำน อำวุโส ภำรกิจ ท่ัวไป 
จ ำนวน 7 2 1 12   5  21 1 49 

  ผู้อ านวยการส านักสวัสดิการสังคม  
(นักบริหารงานสวัสดิการสงัคม ระดับสูง) 

ฝ่ายสังคมสงเคราะห ์
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  ระดับต้น) 

ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  ระดับต้น) 

1. งานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม 
2. งานส่งเสริมกิจการสตรี เด็ก และเยาวชน 

1. งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน 
2. งานมวลชน 

ส่วนสังคมสงเคราะห ์
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  ระดับกลาง) 

1. งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน                   
2. งานเสริมสร้างความเข้มแข็งและแก้ไขปัญหาสังคม 

ฝ่ายสวัสดภิาพเด็กและเยาวชน 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  ระดับต้น)   

1. งานจัดระเบียบชุมชน สถิติ ข้อมูล วิจัยและการพัฒนา 
2. งานแก้ไขปัญหาความยากจน 
3. งานส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ส่วนพัฒนาชุมชน 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง) 

ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม   ระดับต้น) 

1. งานพัฒนาชุมชน 
2. งานชุมชนเมือง 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
(นักบริหำรงำนทั่วไป ระดบัตน้) 

ฝ่ายบริหารงานศูนย์บริการผู้ด้อยโอกาส 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  ระดับต้น)  

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม   ระดับต้น) 

1. งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
2. งานพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ 
3. งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
 

1. งานธุรการ 
2. งานแผนและงบประมาณ 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ระดับ อ ำนวยกำรท้องถิ่น วิชำกำร ทั่วไป พนักงำนจ้ำง รวม 

ต้น กลำง สูง ปฏิบัติกำร/ช ำนำญกำร ช ำนำญกำรพิเศษ เชี่ยวชำญ ปฏิบัติงำน/ช ำนำญงำน อำวุโส ภำรกิจ ท่ัวไป 
จ ำนวน 3 1  15   2  5  26 

  

ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดบักลาง)  

1.งานบริหารท่ัวไป  
2.งานเกีย่วกับเงินเดอืน ค่าจ้างและ
ค่าตอบแทนพนักงานครูเทศบาล 
     

2. ฝ่ายบรรจุแต่งต้ังและอัตราก าลัง  
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)   

3. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร   
   

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)  

1.งานการเจ้าหน้าท่ีพนักงานเทศบาล 
2.งานการเจ้าหน้าท่ีลูกจ้างประจ าและพนักงานจา้ง 
  
 
    

1.งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  
2. งานสิทธิสวัสดิการ  
3.งานจัดท าและพัฒนาระบบขอ้มลูสารสนเทศ 
     

4. ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)  

1.งานบุคลากรทางการศึกษา  
2.งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ  
    



 

 

 

 

 

ระดับ อ ำนวยกำรท้องถิ่น วิชำกำร ทั่วไป พนักงำนจ้ำง รวม 

ต้น กลำง สูง ปฏิบัติกำร/ช ำนำญกำร ช ำนำญกำรพิเศษ เชี่ยวชำญ ปฏิบัติงำน/ช ำนำญงำน อำวุโส ภำรกิจ ท่ัวไป 
จ ำนวน    4     2  6 

หน่วยตรวจสอบภายใน 


