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อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๕ ประกอบมำตรำ ๒๓ วรรคท้ำย แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ข้อ ๒๕2 ข้อ 253 ข้อ 254 ข้อ 255 ข้อ 256 ข้อ 257 
และข้อ 258  ของประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดยะลำ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
กำรบริหำรงำนบุคคลของเทศบำล ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกำยน ๒๕๔๕ และมติคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำล
จังหวัดยะลำ ในกำรประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖3 เมื่อวันที่ ๒3 กันยำยน ๒๕๖3 จึงประกำศก ำหนดส่วนรำชกำร
อ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของส่วนรำชกำร และโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรตำมแผนอัตรำก ำลัง ๓ ปี 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4-๒๕๖6 ดังต่อไปนี้ 

๑. ส านักปลัดเทศบาล  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับรำชกำรทั่วไปของเทศบำล           
และรำชกำรที่มิได้ก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของกองหรือส่วนรำชกำรใดในเทศบำลโดยเฉพำะ รวมทั้งก ำกับและ
เร่งรัดกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรในเทศบำลให้เป็นไปตำมนโยบำย แนวทำงและแผนปฏิบัติรำชกำร
ของเทศบำล โดยมีกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักปลัดเทศบำลและอ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

1.1 ฝ่ายอ านวยการ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำร
จัดระบบงำน อ ำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย ก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจแก้ปัญหำ
ในงำนที่รับผิดชอบ ได้แก่ งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ งำนธุรกำร และงำนสังคมสงเครำะห์ 

 1.1.1 งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับ กำรวิเครำะห์    
กำรวำงแผนทรัพยำกรบุคคล กำรสรรหำ กำรบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำรและกำรแต่งตั้ง กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับ
ต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือน กำรควบคุมและส่งเสริมสมรรถภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร  กำรฝึกอบรมและพัฒนำ
บุคลำกร กำรเสริมสร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน จัดท ำทะเบียนประวัติกำรรับรำชกำร กำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกับกำรออกจำกรำชกำร และงำนอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

1.1.2 งานธุรการ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนธุรกำรและสำรบรรณ  
กำรรับ-ส่งหนังสือ กำรร่ำง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทำนหนังสือ จัดท ำและแจกจ่ำยหนังสือเวียน        
กำรจัดท ำฎีกำเบิกจ่ำยเงิน กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเอกสำรสิทธิ์ในทรัพย์สินของทำงรำชกำร กำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ กำรตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรำยกำรและเก็บรักษำเอกสำรส ำคัญของทำงรำชกำร           
กำรรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสำร กำรเตรียมกำรประชุมและจดบันทึกรำยงำนกำรประชุม งำนกิจกำร
สภำ งำนรับรองและงำนพิธีต่ำงๆ และงำนอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

๑.1.3 งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรพัฒนำชุมชน 
ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กำรศึกษำ และสันทนำกำร กำรอนำมัยและสุขำภิบำล กำรปกครองท้องถิ่น       
และควำมเจริญด้ำนอ่ืนๆ ประสำนงำนระหว่ำงส่วนรำชกำรและองค์กำรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และด ำเนินกำรสังคม
สงเครำะห์ในด้ำนต่ำงๆแก่ผู้ด้อยโอกำส เด็ก คนชรำ ผู้ป่วย คนพิกำรและทุพพลภำพฯลฯและงำนอ่ืนๆ           
ที่เก่ียวข้อง 

1.2 ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป... 
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1.2 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำร
จัดกำร จัดระบบงำน อ ำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย ก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจ
แก้ปัญหำในงำนที่รับผิดชอบ ได้แก่ งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน งำนนิติกำร และงำนบริกำรและเผยแพร่
วิชำกำร 
     1.2.1 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับ
กำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ประสำนแผน ประมวลแผน พิจำรณำ เสนอแนะ เพ่ือประกอบกำรก ำหนดนโยบำย 
จัดท ำแผนหรือโครงกำร ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนและโครงกำรต่ำงๆ จัดท ำเอกสำรรำยงำน
ต่ำงๆ และงำนอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

   1.2.2 งานนิติการ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรพิจำรณำ วินิจฉัย
ปัญหำกฎหมำย ร่ำง และพิจำรณำตรวจร่ำงข้อบัญญัติ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จัดท ำนิติกรรม 
รวบรวมข้อเท็จจริง และพยำนหลักฐำนเพ่ือด ำเนินกำรทำงคดี กำรสอบสวน ตรวจพิจำรณำด ำเนินกำรเกี่ยวกับ
วินัยพนักงำนเทศบำลและกำรร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ และงำนอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

   1.2.3 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับ
ส ำรวจ รวบรวม รับฟังควำมคิดเห็นของประชำน กำรเก็บรวบรวมข้อมูลข่ำวสำรและ เอกสำรควำมรู้             
ในด้ำนต่ำงๆ เพ่ือด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ กำรจัดปำฐกถำ กำรจัดสัมมนำ กำรจัดนิทรรศกำร เผยแพร่
ข่ำวสำรควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนหรือผลงำนของหน่วยงำนหรือนโยบำยของรัฐบำล       
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชำติ  กำรด ำเนินงำนกระจำยเสียง ให้ เป็นไปตำมแผนงำนและนโยบำย              
กำรประชำสัมพันธ์หรือตำมกฎหมำย และงำนอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

1.3  ฝ่ายปกครอง มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำร    
จัดระบบงำน อ ำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย ก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจแก้ปัญหำ
ในงำนที่รับผิดชอบ ได้แก่ งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย งำนทะเบียนรำษฎรและบัตรฯ และงำนรักษำ
ควำมสงบ 

   1.3.1 งานทะเบียนราษฎรและบัตร มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับ      
กำรทะเบียนรำษฎร ทะเบียนบ้ำน ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตำย กำรรับแจ้งที่อยู่อำศัยฯลฯ พิ จำรณำ        
ท ำควำมเห็น สรุปรำยงำน เสนอแนะ และปฏิบัติงำนตำมกฎหมำย ระเบียบและค ำสั่งเกี่ยวกับเรื่องกำรอนุญำต 
กำรจดและจัดท ำทะเบียนต่ำงๆ ประสำนงำนและจัดท ำกิจกรรมกำรเลือกตั้งระดับประเทศหรือระดับท้องถิ่น
และงำนอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง   

   1.3.2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
เกี่ยวกับกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พิจำรณำท ำควำมเห็น สรุปรำยงำน เสนอแนะ ด ำเนินกำร         
ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบเกี่ยวกับกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยตลอดถึงภัยธรรมชำติ        
และสำธำรณภัยอื่นๆ เช่น อุทกภัย วำตภัย กำรป้องกันฝ่ำยพลเรือน และงำนอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

   1.3.3 งานรักษาความสงบ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุม 
ก ำกับ ดูแล ตรวจตรำ และบังคับกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล กฎหมำยอ่ืน      
ที่ก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล สนับสนุนหรือด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนคดีอำญำ กำรบังคับ          
ทำงปกครองที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ สนับสนุนงำนด้ำนควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน        
กำรรักษำควำมสงบและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย ปฏิบัติงำนมวลชนสัมพันธ์ งำนกิจกำรพิเศษ งำนสนับสนุน          
กำรบรรเทำสำธำรณภัย สำธำรณะ และงำนอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

/2. กองคลัง... 
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๒. กองคลัง มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนกำรจ่ำย กำรรับ กำรน ำส่งเงิน กำรเก็บ
รักษำเงิน และเอกสำรทำงกำรเงิน กำรตรวจสอบใบส ำคัญ ฎีกำ งำนเกี่ยวกับเงินเดือน ค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน          
เงินบ ำเหน็จ บ ำนำญ เงินอ่ืนๆ งำนเกี่ยวกับกำรจัดท ำงบประมำณฐำนะทำงกำรเงิน  กำรจัดสรรเงินต่ำงๆ     
กำรจัดท ำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรำยได้ และรำยจ่ำยต่ำงๆ กำรควบคุมกำรเบิกจ่ำย งำนท ำงบทดลอง
ประจ ำเดือน ประจ ำปี งำนเกี่ยวกับกำรพัสดุของเทศบำล และงำนอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมำย โดยมี
กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกองคลังและอ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

2.1  ฝ่ายบริหารงานคลัง มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำร
จัดกำร จัดระบบงำน อ ำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย ก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจ
แก้ปัญหำในงำนที่รับผิดชอบ ได้แก่ งำนกำรเงินและบัญชี และงำนพัสดุและทรัพย์สิน 

  2.1.1 งานการเงินและบัญชี มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรเงิน 
กำรงบประมำณ กำรบัญชีทั่วไปของส่วนรำชกำร กำรศึกษำ วิเครำะห์ ติดตำมประเมินผลกำรใช้จ่ำยเงิน        
กำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินและบัญชี กำรวิเครำะห์งบประมำณ กำรพัฒนำระบบงำนคลัง ตรวจสอบ
ควำมถูกต้องของผู้ลงบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝำกธนำคำรและบัญชีแยกประเภท กำรตรวจสอบควำมถูกต้อง    
ของกำรลงบัญชีประเภทต่ำงๆ กำรตรวจสอบหลักฐำนใบส ำคัญคู่จ่ำยเงิน ลงบัญชี ท ำรำยงำนกำรบัญชี 
รวบรวมรำยละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกำรขอจัดตั้งงบประมำณรำยรับ-รำยจ่ำยประจ ำปี ท ำหนังสือชี้แจง โต้ตอบ 
ด้ำนงบประมำณ พิจำรณำจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย และงำนอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

  2.1.2 งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรจัดหำ 
จัดซื้อ กำรเบิกจ่ำย กำรเก็บรักษำ กำรซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ กำรท ำบัญชีทะเบียนพัสดุ กำรเก็บรักษำ
ใบส ำคัญ หลักฐำนและเอกสำรเกี่ยวกับพัสดุ กำรแทงจ ำหน่ำยพัสดุที่ช ำรุด กำรท ำสัญญำ กำรต่ออำยุสัญญำ
และกำรเปลี่ยนแปลงสัญญำซื้อ หรือสัญญำจ้ำง และงำนอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

๒.2 ฝ่ายพัฒนารายได้ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำร 
จัดระบบงำน อ ำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย ก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจแก้ปัญหำ
ในงำนที่รับผิดชอบ ได้แก่ งำนพัฒนำรำยได้ และงำนแผนที่ภำษแีละทะเบียนทรัพย์สิน 

  ๒.2.1 งานพัฒนารายได้ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนจัดเก็บรำยได้ 
กำรจัดเก็บภำษีอำกร ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ และรำยได้ อ่ืนของเทศบำล กำรตรวจรับและพิจำรณำแบบแสดง
รำยกำร ค ำร้อง หรือค ำขอของผู้เสียภำษีและค่ำธรรมเนียม รับช ำระเงิน เขียนใบเสร็จรับเงิน และลงบัญชี 
จัดท ำทะเบียนควบคุมกำรจัดเก็บรำยได้ และรำยกำรต่ำงๆ เก็บรักษำหลักฐำนกำรเสียภำษี ค่ำธรรมเนียม     
และรำยได้อ่ืนๆ ติดตำมเร่งรัดกำรจัดเก็บภำษี กำรด ำเนินคดีผู้ค้ำงช ำระภำษี ออกหมำยเรียกและหนังสือ      
เชิญพบ ตรวจสอบและประเมินภำษี กำรเก็บรักษำและน ำส่งเงิน ฯลฯ และงำนอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

  ๒.2.2 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
เกี่ยวกับกำรคัดลอกที่ดิน ปรับข้อมูลแผนที่ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง ส ำรวจและตรวจสอบข้อมูลภำคสนำม
รหัสประจ ำแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจ้ำของทรัพย์สิน จัดเก็บและบ ำรุงรักษำแผนที่ภำษี ทะเบียนทรัพย์สิน ปรับปรุง
และแก้ไขข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน ข้อมูลกำรจัดเก็บภำษี ข้อมูลผู้ช ำระภำษีให้มีควำมถูกต้อง และงำนอ่ืนๆ           
ที่เก่ียวข้อง 
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3. กองช่าง มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรส ำรวจ ออกแบบ กำรจัดท ำข้อมูลทำงด้ำน
วิศวกรรม กำรจัดเก็บและทดสอบคุณภำพวัสดุ งำนออกแบบและเขียนแบบ กำรตรวจสอบ กำรก่อสร้ำง       
งำนควบคุมอำคำรตำมระเบียบกฎหมำย งำนแผนกำรปฏิบัติงำนก่อสร้ำงและซ่อมบ ำรุงกำรควบคุมกำรก่อสร้ำง
และซ่อมบ ำรุง กำรรวบรวมประวัติ ติดตำม และงำนอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกองช่ำง
และอ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
      3.1  ฝ่ายการโยธา มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำร     
จัดระบบงำน อ ำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย ก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจแก้ปัญหำ
ในงำนที่รับผิดชอบ ได้แก่ งำนสำธำรณูปโภค และงำนจัดสถำนที่และไฟฟ้ำสำธำรณะ 

  3.1.1  งานสาธารณูปโภค มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนช่ำงส ำรวจ 
งำนช่ำงรังวัด งำนช่ำงเขียนแบบ งำนช่ำงก่อสร้ำง  กำรออกแบบด้ำนช่ำงโยธำ กำรค ำนวณแบบด้ำนช่ำงโยธำ 
กำรควบคุม กำรก่อสร้ำงด้ำนช่ำงโยธำ กำรวำงโครงกำรก่อสร้ำงในงำนด้ำนช่ำงโยธำ กำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำ 
หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงำนด้ำนช่ำงโยธำ และงำนอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

  3.1.2  งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับ
กำรตรวจ ทดสอบ สร้ำง ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง และบ ำรุงรักษำ เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้          
ที่เกี่ยวกับไฟฟ้ำ ค ำนวณรำคำและประมำณรำคำในกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว จัดเก็บรักษำ เบิกจ่ำย เครื่องมือ 
เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน และงำนอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

3.2  ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรวำงแผน 
บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อ ำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย ก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน 
ตัดสินใจแก้ปัญหำในงำนที่รับผิดชอบ ได้แก่ งำนวิศวกรรม งำนผังเมือง และงำนสถำปัตยกรรม 
        3.2.1 งานวิศวกรรม มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรออกแบบ       
และค ำนวณด้ำนวิศวกรรมโยธำ กำรค้นคว้ำ วิเครำะห์วิจัย ทดสอบ หำข้อมูลและสถิติต่ำงๆเพ่ือเป็นหลักเกณฑ์
ประกอบกำรตรวจสอบวินิจฉัยงำนด้ำนวิศวกรรมโยธำ กำรวำงโครงกำรก่อสร้ำง ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ          
หรือตรวจสอบที่เก่ียวกับงำนในสำขำวิศวกรรม และงำนอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

          3.2.2 งานผังเมือง มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรวำงแผนและวำง
โครงสร้ำงเมือง กำรวำงแผนผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดินทุกประเภท วำงแผนผังระบบเส้นทำงคมนำคมและขนส่ง  
วำงแผนผังระบบกิจกำรสำธำรณูปโภคสำธำรณูปกำร  บริกำรชุมชนและแผนผังอ่ืนๆ กำรออกแบบวำงแผนผัง
โครงกำรและจัดท ำรำยละเอียดในกำรด ำเนินกำรพัฒนำและปรับปรุงเพ่ือกำรผังเมือง กำรเสนอมำตรกำร     
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำด้ำนผังเมือง และงำนอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

3.2.3 งานสถาปัตยกรรม มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรออกแบบ 
เขียนแบบ คัดลอกแบบ แก้ไขแบบแปลนอำคำร ผังเมือง แผนที่ สิ่งก่อสร้ำงต่ำงๆ และงำนอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

๓.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้ำที่เกี่ยวกับสำธำรณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภำพ   
และอนำมัยป้องกันโรคติดต่อ งำนสุขำภิบำลสิ่งแวดล้อม และงำนอ่ืนๆเกี่ยวกับกำรให้บริกำรด้ำนสำธำรณสุข 
โดยมกีำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมและอ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
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  4.1 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรวำงแผน 
บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อ ำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย ก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน 
ตัดสินใจแก้ปัญหำในงำนที่รับผิดชอบ ได้แก่ งำนส่งเสริมสุขภำพ และงำนรักษำควำมสะอำด 

4.1.1 งานส่งเสริมสุขภาพ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนส่งเสริม     
และพัฒนำบริกำรกำรพยำบำล ให้บริกำร ศึกษำ วิเครำะห์ วำงแผนงำน ประสำนงำนกำรพยำบำล กำรส่งเสริม
สุขภำพและป้องกันโรคเชิงรุกและเชิงรับ กำรฟ้ืนฟูสภำพผู้ป่วย และงำนอ่ืนๆที่เก่ียวขอ้ง  

4.1.2 งานรักษาความสะอาด มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรศึกษำ 
วิเครำะห์ และวินิจฉัยปัญหำทำงกำรสุขำภิบำลและอนำมัยสิ่งแวดล้อม ก ำหนดนโยบำย วำงแผนงำน 
ด ำเนินงำน วัดและประเมินผลกำรด ำเนินงำนสุขำภิบำล กำรจัดกำรของเสียและสิ่งปฏิกูล กำรอบรม จัดกำร
ประชุม และด ำเนินกำรด้ำนเผยแพร่กิจกำรทำงวิชำกำรสุขำภิบำล และงำนอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง  

5. กองการศึกษา มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
กำรจัดกำรศึกษำตำมภำรกิจถ่ำยโอน กิจกรรมเยำวชน ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ศูนย์เยำวชน ศูนย์กีฬำต ำบล      
ศูนย์อบรมพัฒนำกำร ศูนย์วัฒนธรรม งำนกิจกำรศำสนำ ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งำนกีฬำและ
นันทนำกำร และงำนอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมำย โดยมีกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกองกำรศึกษำ
และอ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
   5.1 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
เกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อ ำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย ก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ 
ประเมินผลงำน ตัดสินใจแก้ปัญหำในงำนที่รับผิดชอบ ได้แก่ งำนธุรกำร งำนกำรศึกษำปฐมวัยและโรงเรียน 
งำนกิจกรรมเด็กและเยำวชน งำนกีฬำและนันทนำกำร และงำนส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒธรรม 

5.1.1 งานธุรการ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนธุรกำรและสำรบรรณ  
กำรรับ-ส่งหนังสือ กำรร่ำง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทำนหนังสือ จัดท ำและแจกจ่ำยหนังสือเวียน          
กำรจัดท ำฎีกำเบิกจ่ำยเงิน กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเอกสำรสิทธิ์ในทรัพย์สินของทำงรำชกำร กำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ กำรตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรำยกำรและเก็บรักษำเอกสำรส ำคัญของทำงรำชกำร           
กำรรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสำร กำรเตรียมกำรประชุมและจดบันทึกรำยงำนกำรประชุม และงำนอ่ืนๆ
ที่เก่ียวข้อง 

5.1.2 งานการศึกษาปฐมวัยและโรงเรียน มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับ
กำรจัดกำรศึกษำของเทศบำล งำนวิชำกำรศึกษำ ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยหลักสูตร กำรสร้ำงและพัฒนำหลักสูตร 
กำรวำงแผนกำรศึกษำ จัดท ำมำตรฐำนกำรศึกษำ กำรให้หรือจัดบริกำรส่งเสริมกำรศึกษำ ท ำควำมเห็น         
สรุปรำยงำน และเสนอแนะเกี่ยวกับกำรศึกษำ กำรวำงโครงกำร กำรส ำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล กำรวิเครำะห์
ข้อมูลและสถิติทำงกำรศึกษำ  ติดตำม ประเมินผล ด ำเนินกำรและแก้ไขปัญหำขัดข้องต่ำงๆในกำรปฏิบัติงำน 
เสนอแนะ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติ ฝึกอบรมและให้ค ำปรึกษำแนะน ำในกำรปฏิบัติงำน         
จัดท ำแผนและระบบสำรสนเทศ งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ งำนกำรศึกษำปฐมวัยและกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน งำนบริหำร
โรงเรียน งำนบริหำรวิชำกำร และงำนอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
 
 

/5.1.3 งำนกิจกรรมเด็ก... 
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5.1.3 งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับ        
งำนพัฒนำเด็กก่อนวัยเรียน พัฒนำเยำวชน ให้เป็นไปตำมแผนพัฒนำเด็กและเยำวชนแห่งชำติ งำนศูนย์
สร้ำงสรรค์หรรษำ งำนควบคุม ตรวจสอบ นิเทศ ติดตำมผล วัดผลกิจกรรมเด็กและเยำวชน และงำนอ่ืนๆ        
ที่เก่ียวข้อง  
   5.1.4 งานกีฬาและนันทนาการ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนด้ำน
สันทนำกำร กำรคิดค้น กำรออกแบบ กำรจัดท ำและกำรพัฒนำโครงกำร และกิจกรรมสันทนำกำรต่ำงๆ         
ที่ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษำ เยำวชน ผู้สูงอำยุ และประชำชนทั่วไปได้ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ และเกิด
สุขภำวะที่ดี เช่น โครงกำรแข่งขันกีฬำ โครงกำรส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย โครงกำรฝึกทักษะทำงด้ำนกีฬำ    
เป็นต้น ติดต่อประสำนงำนด้ำนกิจกรรมสันทนำกำรกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำร ถ่ำยทอดควำมรู้ ฝึกอบรมต่ำงๆ และงำนอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง   
   5.1.5 งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒธรรม มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับ
งำนวิชำกำรวัฒนธรรม จัดท ำแผนงำนโครงกำรเพ่ือกำรส่งเสริม เผยแพร่และปลูกฝังวัฒนธรรม ตรวจสอบ       
ให้ค ำปรึกษำและแนะน ำเก่ียวกับกฎ ระเบียบและวิธีกำรปฏิบัติต่ำงๆ เกี่ยวกับวัฒนธรรม เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร 
องค์ควำมรู้วิชำกำรด้ำนวัฒนธรรม และงำนอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

6. หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนกำรตรวจสอบบัญชี 
เอกสำรกำรเบิกจ่ำย เอกสำรกำรรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบกำรเก็บรักษำหลักฐำนกำรบัญชี งำนตรวจสอบ
พัสดุและกำรเก็บรักษำ งำนตรวจสอบทรัพย์สิน และกำรท ำประโยชน์จำกทรัพย์สินเทศบำล และงำนอ่ืนๆ          
ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมำย 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลำคม  ๒๕๖3  เป็นต้นไป 
  
 ประกำศ  ณ  วันที่    25  กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖3 

 
 
     (นำยเกษมสันต์  สำแม) 
         นำยกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4-๒๕๖6 
แนบท้ำยประกำศเทศบำลเมืองสะเตงนอก เรื่อง ก ำหนดส่วนรำชกำรและอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำร ลงวันที่ 25 กันยำยน 2563 

 (แนบท้ำยประกำศเทศบำลเมืองสะเตงนอก เรื่อง กำรก ำหนดโครงสร้ำงส่วนรำชกำรของเทศบำลเมืองสะเตงนอก ลงวันที่ ๒ กรกฎำคม ๒๕๖๑) 
กรอบโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

 
 

        ปลัดเทศบาล 
                                                      (นักบริหำรงำนท้องถิ่น ระดับกลำง) 

 
                                              

                                                                     
                              รองปลัดเทศบาล               รองปลัดเทศบาล 
        (นักบริหำรงำนท้องถิ่น ระดับกลำง)                                     (นักบริหำรงำนท้องถิ่น ระดับตน้) 
  
 
 
                     ส านักปลัดเทศบาล             กองคลัง            กองช่าง                 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                       กองการศึกษา 
  (นักบริหำรงำนท่ัวไป ระดับกลำง)          (นักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับกลำง)         (นักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น)         (นักบริหำรงำนสำธำรณสุขฯ ระดับต้น)         (นักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับต้น) 
 
 
               
                                                              
                                                                                               
                                                                                                                       
                                                                                                                                          
     
                     
             
              
 
 
 
 

 

 หน่วยตรวจสอบภายใน 

๑.  ฝ่ายอ านวยการ 
    (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
๒.   ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 
      (นกับริหารงานทัว่ไป ระดับต้น) 
๓.   ฝ่ายปกครอง 
      (นกับริหารงานทัว่ไป ระดับต้น) 
 

๑.   ฝ่ายบรหิารงานคลัง 
      (นกับริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
๒.   ฝ่ายพัฒนารายได ้
      (นกับริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

 

๑.   ฝ่ายการโยธา 
      (นกับริหารงานชา่ง ระดับต้น) 
๒.   ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
      (นกับริหารงานชา่ง ระดับต้น) 

 

๑. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
       (นักบริหารงานสาธารณสุข 
       และสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) 
 

๑. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
       (นักบริหารงานการศึกษา ระดบัต้น) 
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ส านักปลัดเทศบาล 
หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล(นักบรหิำรงำนท่ัวไป ระดับกลำง) 

 
 
 
 

                
                                         ฝ่ายอ านวยการ                         ฝ่ายบริหารงานทั่วไป                                                        ฝ่ายปกครอง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 งานการเจ้าหน้าที ่
- นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. (๒) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (๑) 
- คนงาน (๑) 

 งานธุรการ 
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. (๒) 
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (๑) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (๓) 
- พนักงานขับรถยนต์(ผู้มีทักษะ) (๒) 
- พนักงานขับรถยนต์ (๒) 
- คนงาน (๖) 
- ภารโรง (๒) 

 งานสังคมสงเคราะห ์
- นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก. (๑) 
- เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปง./ชง. (๑) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (๑) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (๑) 
- คนงาน (๒) 

 

 งานทะเบียนราษฎรและบัตรฯ 
- นักจัดการงานทะเบยีนราษฎรและบัตร ปก./ชก. (๑) 
- เจ้าพนักงานทะเบียน ปง./ชง. (๑) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน (๒) 
- คนงาน (๒) 

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง. (๒) 
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. (๑) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (๑) 
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(ผู้มีทักษะ) (๒) 
- พนักงานดับเพลิง (๑๐) 
- พนักงานวิทยุ (๑) 

 งานรักษาความสงบ 
- เจ้าพนักงานเทศกิจ ปง./ชง. (๑) 
- พนักงานเทศกิจ (๓) 
- คนงาน (๑) 

 
 
 

 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก. (๒) 
- คนงาน (๑) 

 งานนิติการ 
- นิติกร ปก./ชก. (๑) 
- ผู้ช่วยนิติกร (๑) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (๑) 

 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ 
- นักประชาสัมพันธ์ ปก./ชก. (๑) 
- คนงาน (๑) 

หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น)              หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น)                หัวหน้าฝ่ายปกครอง(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 
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กองคลัง 
ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง(นักบรหิำรงำนกำรคลัง ระดับกลำง) 

 
 
 
 

                
                                                            ฝ่ายบริหารงานคลัง                                                           ฝ่ายพัฒนารายได้  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  
 

 งานพัสดุและทรัพย์สิน 
- เจ้ำพนักงำนพัสดุอำวุโส (1) 
- เจ้ำพนักงำนพัสดุ ปง./ชง. (4) 
- ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร (๒) 
- คนงำน (๒) 

 งานการเงินและบัญช ี
- นักวิชำกำรเงินและบญัชี ปก./ชก. (๒) 
- เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีอำวุโส (1) 
- เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี ปง./ชง. (๒) 
- เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี (๒) 
- ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร (๑) 
- พนักงำนขับรถยนต์(ผู้มีทักษะ) (๑) 
- คนงำน (๑) 

 งานพัฒนารายได้ 
- เจ้าพนกังานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง. (๒) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (๒) 
- คนงาน (๒) 

 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. (๑) 
- เจ้าหน้าท่ีส ารวจข้อมลู (๒) 
- คนงาน (๖) 

 
 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง(นักบรหิารงานการคลัง ระดบัต้น)                                         หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)  
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กองช่าง 
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง(นักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น) 

 
 
 
 

                
                                                               ฝ่ายการโยธา                                                                ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 

 งานสาธารณูปโภค 
- นายช่างโยธาอาวุโส (๑) 
- นายช่างโยธา ปง./ชง. (๒) 
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (๑) 
- ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล (๑) 
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา (๒) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา (๒) 
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(ผู้มีทักษะ) (๓) 
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง(ผู้มีทักษะ) (๓) 
- พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ) (๒) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (๒) 
- คนงาน (๑๐) 

 งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ 
- นายช่างไฟฟ้า ปง./ชง. (๑) 
- ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (๒) 

 งานผังเมือง 
- นายช่างโยธา ปง./ชง. (๑) 
- ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ (๑) 

 งานวิศวกรรม 
- วิศวกรโยธา ปก./ชก. (๑) 
- นายช่างโยธา ปง./ชง. (๑) 
-  คนงาน (๔) 

 งานสถาปัตยกรรม 
- สถาปนิก ปก./ชก. (๑) 
- นายช่างเขียนแบบ ปง./ชง. (๑) 
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. (๑) 
- ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ (๒) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (๑) 
- คนงาน (๑) 

 
 

       หัวหน้าฝ่ายการโยธา(นักบรหิารงานช่าง ระดับต้น)                                            หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง(นักบรหิารงานช่าง ระดับต้น)  
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กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม(นักบริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) 

 
 
 
 

                
                                                                           ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 งานส่งเสริมสขุภาพ 
- พยาบาลวิชาชีพ ปก./ชก. (๑) 
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. (๑) 
- ผู้ช่วยนักกายภาพบ าบดั (๑) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (๓) 
- คนงาน (๗) 

 งานรักษาความสะอาด 
- นักวิชาการสุขาภิบาล ปก./ชก. (๑) 
- เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง. (๑) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข (๑) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (๑) 
- ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล (๑) 
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (๑๖) 
- พนักงานขับรถยนต์ (๑) 
- คนงาน (๗) 

       หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)       
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กองการศึกษา 

ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ(นักบรหิำรงำนกำรศึกษำ ระดับต้น) 
 

 
 

 
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สถานศึกษาในสังกัด 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

  หัวหน้าฝ่ายส่งเสรมิการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 

 งานการศึกษาปฐมวัยและโรงเรียน 
- นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. (๑) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (๑) 
 

 งานธุรการ 
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. (๑) 
- คนงาน (๑) 
- ภารโรง (๑) 
- พนักงานขับรถยนต์ (๑) 

 งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
- นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. (๑) 
- คนงาน (๑) 
 

 งานกีฬาและนันทนาการ 
- นักสันทนาการ ปก./ชก. (๑) 
- คนงาน (๓) 
 

 งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
- นักวิชาการวัฒนธรรม ปก./ชก. (๑) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (๑) 
 

โรงเรียนอนุบาลพงบูโล๊ะ 
- ผู้อ านวยการสถานศึกษา (๑) 
- ครูช านาญการ (๑) 
- ครูผู้ช่วย (๒) 
- ผู้ช่วยครู (๑) 
- ผู้ดูแลเด็ก (๒) 
- คนครัว (๑) 
- ภารโรง (๑) 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพงบูโล๊ะ 
- ครูช านาญการ (๔) 
- คนครัว (๒) 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบือแซง 
- ครูช านาญการ (๒) 
- คนครัว (๑) 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตรีมิตร 
- ครูผูดู้แลเด็ก (๑) 
- ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (๑) 
- ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก (๑) 
- ผู้ดูแลเด็ก (๔) 
- คนครัว (๑) 
- ภารโรง (๑) 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัรกัส 
- ครูผูดู้แลเด็ก (๑) 
- ผู้ดูแลเด็ก (๓) 
- คนครัว (๑) 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายูบางกอก 
- ผู้ดูแลเด็ก (๓) 
- คนครัว (๑) 
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 หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

 
 
 

                       
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

- นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. (๑) 


