
แผนผังกองสวัสดิการสังคม 

 

 

 

(นายภาณุรัตน์  เมืองมุงคุณ) 
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง 

ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

(ว่าง) 
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น 
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม 

(นายกมล  สุดจิตร์) 
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น 

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม 

(นางสาวณัฏฐนันท ์ นายร้อยบุญท)ี 
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 

(นายณัฐพล  เรืองโรจน์) 
นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 

(นางนันทกร  พนมไทย) 
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 

(นายรวิกร  คงขวัญ) 
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 

(นางสาวสุกัญญา  สังวาลเพชร) 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 

(นายธนพล  ศรีทองน้อย) 
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 

(นางสาวอัจฉราภรณ์  พลอยชาติตระกูล) 
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 

(นางสาวณัฐธดา  ธนะมูล) 
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 

(นายพฤฒิพัฒน์  สุวรรณ์) 
พนักงานขับรถยนต์ 

(นายนุพงศ์  บุญมี) 
พนักงานขับรถยนต์ 

(นางสาวพจีนันท์  ศรีทองน้อย) 
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 

(นางสาวชยากร  รัตนาธรรม) 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

งานธุรการ 

งานสังคมสงเคราะห์ งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน งานกิจการสตรีและคนชรา งานพัฒนาชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พนักงานเทศบาล  8 อัตรา 

พนักงานจ้าง  6 อัตรา 

กองสวัสดิการสงัคม 
 



โครงสร้างกองสวัสดิการสังคม 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

กองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  ระดับกลาง) 

งานธุรการ 

ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) 

ฝ่ายบริการเผยแพร่และวิชาการ 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) 

งานสังคมสงเคราะห์ 

งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 

งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม 

งานพัฒนาชุมชน 

งานจัดระเบียบชุมชน 

งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 

งานกิจการสตรีและคนชรา 



กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองจันทบุรี 
1. พื้นท่ีเทศบาล 10.25 ตารางกิโลเมตร 
2. จ านวนประชากรในเขตเทศบาล 22,289 คน 

- ชาย      10,669  คน 
- หญิง     11,620  คน 

  3. จ านวนชุมชนในเขตเทศบาล  จ านวน 17 ชุมชน 
  4.  ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม  2564 

จ านวนชุมชน ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวนบ้าน 
ชุมชนท่ี 1 วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทบุรี 738 
ชุมชนท่ี 2 วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทบุรี 949 
ชุมชนท่ี 3 วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทบุรี 1,052 
ชุมชนท่ี 4 วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทบุรี 675 
ชุมชนท่ี 5 ตลาด เมืองจันทบุรี จันทบุรี 1,005 
ชุมชนท่ี 6 วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทบุรี 682 
ชุมชนท่ี 7 ตลาด เมืองจันทบุรี จันทบุรี 1,380 
ชุมชนท่ี 8 ตลาด เมืองจันทบุรี จันทบุรี 1,431 
ชุมชนท่ี 9 วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทบุรี 833 
ชุมชท่ี 10 วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทบุรี 448 
ชุมชนยท่ี 11 ตลาด เมืองจันทบุรี จันทบุรี 1,218 
ชุมชนท่ี 12 วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทบุรี 1,119 
ชุมชนท่ี 13 วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทบุรี 328 
ชุมชนท่ี 14 วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทบุรี 627 
ชุมชนท่ี 15 ตลาด เมืองจันทบุรี จันทบุรี 494 
ชุมชนท่ี 16 วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทบุรี 980 
ชุมชนท่ี 17 ตลาด เมืองจันทบุรี จันทบุรี 683 

รวม 14,642  
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5. งานด้านบริการประชาชน ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี
ล าดับท่ี โครงการ/เรื่อง จ านวน 

1 โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

4,019 คน 

2 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการหรือ
ทุพพลภาพ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

446 คน 

3 โครงการเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

28 คน 

4 โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-เพื่อสร้างความสุข ความมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้คนในชุมชน        
เห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ และใส่ใจดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น  

150 คน/8ครั้ง 

5 โครงการอบรมอาชีพระยะส้ันให้กับประชาชน        
ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพ และสร้างรายได้ 

100 คน/10ครั้ง 

6 โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ของชุมชนภายใน
เขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-เพื่อเป็นของขวัญ ของรางวัล เนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

17 ชุมชน 

7 โครงการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนจัดท าแผนชุมชนของตนเอง มีการน า
แผนพัฒนาชุมชนมาบูรณาการเป็นแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรี 
ท าให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

17 ชุมชน 

 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองจันทบุรี 
โทร. 0 3932 8344 โทร. 0 3932 8344 

โทร. 0 3932 8344 

โทร. 0 3932 8344 




