
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
เรื่อง  การกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการ 

………………………………….. 

   ตามที่  ไดมีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดรอยเอ็ด  เรื่อง  หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่  11  พฤศจิกายน  2545  และมีผลบังคับใช 
ตั้งแตวันที่  11 พฤศจิกายน  2545  เปนตนมา จนกระทั่งถึงปจจุบัน  โดยประกาศฉบับดังกลาวไดกําหนด
สวนราชการเพ่ือรองรับอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยเทศบาล กฎหมายวาดวยการกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดอํานาจหนาที่ใหแก
เทศบาลโดยในการกําหนดโครงสรางสวนราชการเทศบาลตองคํานึงถึงความตองการและความเหมาะสมของ
เทศบาล  อีกทั้งตองกําหนดอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของสวนราชการตางๆ และใหมีการแบงสวนราชการ
ภายในสวนราชการตาง ๆโดยจัดทําเปนประกาศเทศบาล  นั้น 

   อาศัยอํานาจตามความใน ขอ 252 ,253 , 255 , 256 , 257 , 258  แหงประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดรอยเอ็ด  เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดรอยเอ็ด             
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับโครงสรางสวนราชการ และระดับตําแหนงของเทศบาล พ.ศ.2558            
ลงวันที่ 19 มกราคม 2559 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดรอยเอ็ด  เรื่อง  หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเก่ียวกับโครงสรางสวนราชการและระดับตําแหนงของเทศบาล (ฉบับที่ 2 )  พ.ศ. 2563  ประกอบกับ
มติเห็นชอบของ ก.ท.จ.รอยเอ็ด ในการประชุมครั้งที่  9/2563 เมื่อวันที่  27  กันยายน  2563  แจงตาม
หนังสือสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดรอยเอ็ด      ที่ รอ 0023.2/ว 599  ลงวันท่ี  29  
กันยายน  2560  เทศบาลเมืองรอยเอ็ดจึงประกาศกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการของเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด เปนดังนี้     

สํานักปลัดเทศบาล 

มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของฝายอํานวยการ   
ฝายปองกันและรักษาความสงบเรียบรอย, ฝายบริหารงานทั่วไป และฝายทะเบียนและบัตร โดยแบง
หนวยงานและหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี ้

1. ฝายอํานวยการ มีหนาที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ของงานการ 
เจาหนาที่และงานพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ 

1.1 งานการเจาหนาที่  มีหนาที่เก่ียวกับ   
1. งานจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป การปรับปรุงกรอบอัตรากําลังระหวางปของ 

พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจางฯ 
2. งานจัดทําฐานขอมูลในหนวยงาน  การรายงานสถิติขอมูล ของพนักงานเทศบาล   

ลูกจางประจํา  และพนักงานจางฯ 

 



 

 
3. งานพิจารณาความดี  ความชอบ เพ่ือเลื่อนข้ันเงนิเดือน  คาจาง  คาตอบแทน  

พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจางฯ 
4. งานปรับอัตราเงินเดือน คาจาง  คาตอบพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา  

และพนักงานจางฯ 
5. งานการประเมินบุคคลและประเมินผลงานเพื่อระดับและแตงตั้งพนักงานเทศบาล 

ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน 
6. งานสรรหาบุคคล โดยการสอบแขงขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือก  เพ่ือบรรจุ 

และแตงตั้งพนักงานเทศบาล 
7. งานสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจางฯ และการตอสัญญาจาง 

พนักงานจางฯ 
8. งานบรรจุแตงตั้ง  การโอน  การยาย การรับโอน  การกลับเขารับราชการ                 

การลาออกจากราชการ  ของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา  และพนักงานจางฯ 
9. งานรักษาราชการแทน  การรักษาการในตําแหนง  การปฏิบัติราชการแทน   

การชวยปฏิบัติราชการ ของพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจางฯ 
10. การจัดทําทะเบียนประวัติ ของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางฯ 
11.  งานบริหารงานบุคคลอื่นๆที่เก่ียวของ  หรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

1.2 งานพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ  มีหนาที่เก่ียวกับ   
1. งานการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3  ป  
2. งานการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

เทศบาล และพนักงานจางฯ 
3.  งานฝกอบรม  การประชุม  การสัมมนา  การศกึษาดูงาน ของพนักงานเทศบาล   

ลูกจางประจํา  และพนักงานจางฯ 
4. งานการศึกษาตอทั้งในและตางประเทศ 
5. งานท่ีเก่ียวของกับสวัสดิการตาง ๆ    ของพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และ 

พนักงานจางฯ 
6. งานขอพระราชการเครื่องราชอิสริยาภรณ เหรียญจักรพรรดิมาลา เข็มเชิดชูเกียรติ  

และประกาศเกียรติคุณของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา และพนักงานจางฯ 

7. งานจัดทําบัตรประจําตัว และบัตรแสดงตน ของพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา 
และพนักงานจางฯ 

8. งานการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  และงบประมาณรายจายประจําปของฝาย 
อํานวยการ 

9. งานตรวจสอบ ควบคุมการลาของพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจําและพนักงานจางฯ 
10. งานการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางฯ ดีเดนประจําป 
11. งานอื่นที่เก่ียวของ และตามที่ไดรับมอบหมาย 



 

2.  ฝายปองกันและรักษาความสงบเรียบรอย มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบ            
การปฏิบัติงานในหนาที่ของ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานรักษาความสงบเรียบรอยและ           
ความมั่นคง 

2.1  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนาที่เกี่ยวกับ 
1.  งานรักษาความปลอดภัยของสถานทีร่าชการ 
2.  งานปองกันและระงับอัคคีภัย 
3.  งานวิเคราะหและพิจารณาทําความเห็นสรุปรายงานเสนอแนะรวมทั้งดําเนินการดาน 

กฎหมายและระเบียบเก่ียวกับการปองกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอ่ืนๆ เชน อุทกภัย วาตภัย 
4.  งานตรวจสอบ  ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอํานวยความสะดวกในการปองกัน 

และบรรเทาและระงับสาธารณภัยตาง ๆ 
5.  งานจัดทําแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6.  งานฝกซอมและดําเนินการตามแผน 
7.  งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร 
8.  งานการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
9.  งานอื่นที่เก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

2.2  งานรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง    มีหนาที่เก่ียวกับ 
1. งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร แผงลอยรวมทั้งกิจการคาที่นารังเกียจ 

และอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 
2. งานควบคุมตรวจสอบและดําเนินการใหเปนไปตามเทศบัญญัติ ขอบังคับกฎหมายที่

เก่ียวของ 
3. งานศกึษาและวิเคราะหขาวเพ่ือเสนอแนะวางแผนหรือโครงการท่ีเกี่ยวของกับความ 

มั่นคงแหงชาติ 
4.  งานประสานงานกับจังหวดัและอําเภอในการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง 
5.  งานมวลชนตาง ๆ  เชน  การฝกอบรมลูกเสือชาวบาน  ฯลฯ 
6.  งานตรวจมาตราชั่ง ตวง วัด ตาม พรบ.มาตราชาง ตวง วัด พ.ศ. 2542 รวมทั้งอํานาจ

ในการใหคํารับรองเครื่องชั่ง  ตวง  วัด 
 7.  งานอนุญาตใหจัดตั้งสถานบริการ โรงแรม  และเลนการพนัน 
 8.  งานออกใบสั่งการกระทําผิดตาม พรบ. จราจรทางบก  พ.ศ. 2522 

9.  งานเปรียบเทียบปรับตาม พรบ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522  ขอบัญญัติทองถิ่นและ
พรบ.  ตาง ๆ  

10. งานอื่นทีเ่ก่ียวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย  

 3. ฝายบริหารงานทั่วไป มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของ
งานธุรการ  งานเลขานุการคณะผูบริหาร งานรัฐพิธี  

  3.1  งานธุรการ    มีหนาที่เกี่ยวกับ 
 1.  งานสารบรรณของเทศบาล 
 2.  งานดูแลรักษา จัดเตรียมและใหบริการเรื่องสถานท่ี วัสดุอุปกรณ การติดตอ 
และอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ  



 

 3.  งานประชุมสภาเทศบาล  คณะผูบริหาร  และพนักงานเทศบาล 
 4.  งานตรวจสอบ แสดงรายการเก่ียวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ 
 5.  งานเก่ียวกับการเลือกตั้ง 
 6.  งานจัดทําคําสั่งและประกาศของเทศบาล 
 7.  งานสาธารณกุศลของเทศบาล  และหนวยงานตางๆที่ขอความรวมมือ 
 8.  งานอ่ืนที่เก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

  3.2  งานเลขานุการผูบริหาร   มีหนาที่เกี่ยวกับ 
 1.  งานทะเบียนประวัติและบัตรประวัติคณะผูบรหิาร สมาชิกสภาเทศบาล 
 2.  งานในกิจการทั่วไปของคณะผูบริหาร  เลขานายกเทศมนตร ีและที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี 
 3.  งานอ่ืนที่เก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

                  3.3 งานรัฐพิธ ี มีหนาที่เกี่ยวกับ 
  1.  งานรวมกิจกรรมในงานรัฐพิธีตาง ๆ  
 2.  งานอ่ืนทีเ่ก่ียวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

             4.  ฝายทะเบียนและบัตร  มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่  ของ
งานธุรการ  งานทะเบียนราษฎร  งานบัตรประจําตัวประชาชน 

4.1  งานธุรการ   มีหนาที่เก่ียวกับ 
1.  ปฏิบัติงานธุรการ  งานสารบรรณ  การรางโตตอบหนังสือ  ประมวลรายงาน  ดูแล 

รักษาซอมแซมสถานที่ราชการ (สํานักทะเบียนทองถิ่น) 
2.  เก็บรักษาทะเบียนรับ-สง  หนังสือราชการทะเบียนราษฎร  และหนังสืออื่น ๆ ตามที่ 

ไดรับมอบหมาย 
3.  โตตอบหนังสือราชการท่ีสําคัญ  รวมทั้งประกาศและคําสั่ง  หรือเรื่องลับของงาน 

ทะเบียนราษฎรตามที่ไดรับมอบหมาย 
4.  ตรวจสอบหนังสือราชการที่มาจากหนวยงานอ่ืน  ที่ขอความรวมมือเก่ียวกับงาน

ทะเบียนราษฎรกอนนําเสนอหัวหนางานทะเบียนฯ 
5.  เปนเจาหนาที่พัสดุ  รับผิดชอบเก่ียวกับการจัดหาพัสดุ  เครื่องมือ  เครื่องใชในการ

ปฏิบัติงานตลอดทั้งการทําทะเบียนครุภัณฑใหเปนไปตามระเบียนกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (งานทะเบียนราษฎร) 

6.  เปนเจาหนาที่จัดทํา  ตรวจสอบ  ควบคุมการจัดทําฎีกา  การเบิกจายเงิน  การโอนเงิน
งบประมาณของงานทะเบียนราษฎร 

7.  รวบรวมสถิติและการจัดทํารางงบประมาณรายจายประจําปของงานทะเบียนราษฎร 
8.  รับผิดชอบการจัดทํารายงานสถิติตาง ๆ และสรุปประเมินความพึงพอใจในการบริการ

งานประชาชนของงานทะเบียนราษฎร  รายงานผูบังคับบัญชา  และรายงานจังหวัดประจําทุกเดือน 
9.  ชวยงานสนับสนุนงานเลือกตั้ง 
10.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวของตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 

 



 

 

4.2  งานทะเบียนราษฎร   มีหนาที่เก่ียวกับ 
1.  งานตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร 
2.  งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดําเนินการเลือกตั้ง 
3.  งานอื่นที่เก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4.3  งานบัตรประจําตัวประชาชน   มีหนาที่เก่ียวกับ 
1.  ขอมีบัตรประจําตัวประชาชน  ทุกกรณี 
     - บัตรครั้งแรก 
     - บัตรหมดอายุ 
     - บัตรหาย  หรือถูกทําลาย 
     - แกไขรายการ  เชน  เปลี่ยนชื่อตัว , เปลี่ยนชื่อสกุล 
     - กรณีอ่ืน ๆ ตาม  พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน  พ.ศ.2526 
2.  งานสถิติและรายบัตรประจําตัวประชาชน 
3.  งานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

กองคลัง 

  มีหนาที่ควบคุมและรับผิดชอบ การปฏิบัติงานในหนาที่ของฝายบริหารงานทั่วไป   

ฝายบริหารงานคลัง,  ฝายพัฒนารายได  ฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ฝายพัสดุและทรัพยสิน  
และฝายจัดหาประโยชนและทะเบียนพาณิชย  โดยแบงหนวยงานและหนาที่รับผิดชอบ ดังนี ้

1. ฝายบริหารงานทั่วไป  มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
ของงานธุรการ    

1.1  งานธุรการ  มีหนาที่เก่ียวกับ 
  1.  งานสารบรรณ 

2.  งานดูแลรักษา  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ  ติดตอ  ประสานงาน  และอํานวยความ 
สะดวกดานตางๆ  

4.  งานเกี่ยวกับการรวบรวม  จัดเตรียมขอมูลการปฏิบัติงานของแตละฝายในสังกัด 
กองคลังเพ่ือนําเสนอในที่ประชุมประจําเดือนทุกเดือน 
  4.  งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ 
  5.  ควบคุมวันลาพักผอนประจําป และการลาอื่นๆ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง
ในสังกัดกองคลัง 
  6.  งานเก่ียวกับการจัดทําฎีกาเบิกจายของกองคลังทุกประเภท 
  7.  งานสาธารณกุศลของเทศบาล  และหนวยงานตางๆ ที่ขอความรวมมือ 
  8.  งานเก่ียวกับการจัดทํารางงบประมาณรายจาย  ควบคุมงบประมาณ  โอนงบประมาณ
ของกองคลัง 
  9.  งานเก่ียวกับสิทธิประโยชนตางๆ  ของพนักงานเทศบาลผูรับบํานาญและพนักงานครู
เทศบาลผูรับบํานาญ  ในสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  10.  งานจัดทําเอกสาร  ตรวจสอบ  เก่ียวกับสวัสดิการของพนักงานเทศบาล 
ในสังกัดเทศบาล 
  11.  งานจัดทําเอกสาร  ตรวจสอบ  เก่ียวกับสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล  จํากัด 

12.  งานเก่ียวกับการฌาปนกิจสงเคราะหขาราชการและบุคลากรทองถิ่น (ก.ฌ)  
ของสมาชิกในสังกัดเทศบาลฯ 
  13.  งานอื่นที่เก่ียวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

2.  ฝายบริหารงานคลัง  มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่          
ของงานการเงินและบัญชี และงานสถิติการคลัง 

  2.1  งานการเงินและบัญช ี มีหนาที่เก่ียวกับ 
  1.  งานตรวจสอบการเบิกจายเงินทุกประเภท 
  2.  งานควบคุมและขจัดทําทะเบียนงบประมาณรายจาย 
  3.  งานจัดทําเช็คและจัดเก็บเอกสารการจายเงิน 
  4.  งานการจายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญคูจาย 
  5.  จัดเก็บฎีกาเบิกจายเงิน 
  6.  จักทําบัญชีและทะเบียนที่เก่ียวของทุกประเภท 
  7.  จัดทํารายงานประจําวัน ประจําเดือน ประจําป และรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 



 

  8.  งานอื่นที่เก่ียวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

  2.2  งานสถิติการคลัง  มีหนาที่เก่ียวกับ 
  1.  จัดทําสถิติรายรับ และรายจายจริง ประจําปงบประมาณ 
  2.  สรุปคาใชจายเงินรวมเปรียบเทียบกับแผนการใชจายเงิน 
  3.  จัดทําสถิติรายการรับและจายเงินนอกงบประมาณ 
  4.  จัดทํากระดาษทําการกระทบยอดรายจายตามงบประมาณและงบประมาณคงเหลือ 
  5.  จัดทําสถิติเก่ียวกับการรับและจายเงินอุดหนุน 
  6.  ตรวจสอบการเบิกจายเงินทุกประเภท 
  7.  ควบคุมและจัดทําทะเบียนงบประมาณรายจาย 
  8. จัดรายงานรายจายดานเงนิเดือน คาจาง และประโยชนตอบแทนอ่ืนๆ 
  9.  จัดทํารายงานสถิติการคลังประจําป และการใหบริการขอมูล ทางดานสถิติการคลัง 
  10.  งานอื่นที่เก่ียวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

3.  ฝายพัฒนารายได  มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในงานพัฒนา
รายได และงานเรงรัดรายได 

  3.1  งานพัฒนารายได  มีหนาที่เก่ียวกับ 
  1.  งานศึกษาวิเคราะห วิจัย และเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากรคาธรรมเนียม 
และการจัดหารายไดอื่นๆ ของเทศบาล 
  2.  งานวางแผนการจัดเก็บรายได และการแกไขปญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได 
  3.  งานวางแผนและโครงการเก่ียวกับการจัดหารายไดของเทศบาล 
  4.  งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑการประเมินและกําหนดคารายปของภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่และรายไดอื่น 
  5.  งานประชาสัมพันธเก่ียวกับภาษีอากร 
  6.  งานอื่นที่เก่ียวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

  3.2  งานเรงรัดรายได  มีหนาที่เก่ียวกับ 
  1.  งานจัดทําประกาศใหมายื่นแบบแสดงรายการทรัพยสินเพ่ือชําระภาษี 
  2.  งานตรวจสอบและจัดทําบัญชีผูที่อยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณจัดเก็บจาก
ทะเบียนคุมผูชําระภาษี (ผ.ท.5) 
  3.  งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพยสินหรือแบบคํารองของผูเสียภาษี 
คาธรรมเนียมและรายไดอ่ืนๆ 
  4.  งานพิจารณาการประเมินและกําหนดคาภาษี คาธรรมเนียมในเบื้องตนเพ่ือนําเสนอ
พนักงานเจาหนาที่ 
  5.  งานแจงผลการประเมินคาภาษีและผูเสียภาษี 
  6.  งานจัดเก็บและรับชําระเงินรายไดจากภาษีอากร คาธรรมเนียมและรายไดอื่นๆ 
  7.  งานลงรายการเก่ียวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่และภาษีปายในทะเบียน
เงินผลประโยชน และทะเบียนคุมผูชําระภาษี (ผ.ท.5) ของผูเสียภาษีแตละรายประจําทุกวัน 
  8.  งานดําเนินงานเก่ียวกับการพิจารณาอุทธรณภาษี 
  9.  งานเก็บรักษาและนําเงินสงประจําวัน 
  10.  งานเก็บรักษาและเบิกจายแบบพิมพตางๆ 



 

  11.  งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี คาธรรมเนียมและรายไดอ่ืนๆ 
  12.  งานอื่นที่เก่ียวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

4.  ฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  มีหนาที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ในหนาที่ของงานแผนที่ภาษีงานทะเบียนทรัพยสิน และงานบริการขอมูล แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

  4.1  งานแผนที่ภาษ ี มีหนาที่เก่ียวกับ 
  1.  งานคัดลอกขอมูลที่ดิน 
  2.  งานปรับขอมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
  3.  งานปรับขอมูลแผนที่ภาษีบํารุงทองที่ 
  4.  งานสํารวจและตรวจสอบขอมูลภาคสนาม 
  5.  งานตรวจสอบรหัสประจําแปลงท่ีดิน รหัสชื่อเจาของทรัพยสินและรหัสชื่อผูชําระภาษี 
(ผ.ท.4 และ5) 
  6.  การจัดทํารายงานเสนองานทะเบียนทรัพยสิน และงานบริการขอมูล 
  7.  งานจัดเก็บและบํารุงรักษาแผนที่ภาษี ทะเบียนทรัพยสิน และเอกสารขอมูลตางๆ 
  8.  งานอื่นที่เก่ียวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

  4.2  งานทะเบียนทรัพยสิน  มีหนาที่เก่ียวกับ 
  1.  งานปรับขอมูลในทะเบียนทรัพยสินและเอกสารที่เก่ียวของ (ผ.ท.
1,2,3,4,5,6,9,11,12,17) 
  2.  งานสํารวจและตรวจขอมูลภาคสนาม 
  3.  งานตรวจสอบรหัสประจําแปลงท่ีดิน รหัสชื่อเจาของทรัพยสิน และรหัสชื่อผูชําระภาษี 
(ผ.ท.4 และ5) 
  4.  งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพยสินและเอกสาร ขอมูลตางๆ 
  5.  การจัดทํารายงานประจําเดือน 
  6.  งานควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอรที่เกี่ยวกับแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพยสิน 
  7.  งานบริการขอมูลแผนที่ภาษีบํารุงทองที่ และขอมูลแผนที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดินงาน
บริการขอมูล ผูชําระภาษี 
  8.  งานบริการตรวจสอบขอมูลและรับรองสําเนา 
  9.  งานประชาสัมพันธงานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
  10.  งานอื่นที่เก่ียวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

5.  ฝายพัสดุและทรัพยสิน  มีหนาที่ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในฝายพัสดุ
และทรัพยสิน ดังนี้ 

  5.1  งานจัดหาพัสด ุ มีหนาที่เก่ียวกับ 
  1.  ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  และ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และกฎกระทรวงท่ีเก่ียวของ 
  2.  บันทึกขอมูลการจัดซื้อจัดจาง ไดแก ขอมูลประกาศเผยแพร ขอมูลเปดเผยราคากลาง 
ผานระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง 
  3.  บันทึกขอมูลการจัดซื้อจัดจางในระบบบัญชีคอมพิวเตอร e-LAAS ของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 



 

  4.  จัดทํารายละเอียดอสังหาริมทรัพยจากหนวยงานตางๆ เพ่ือจําหนายตามระเบียบฯ 
  5.  จัดทํางบทรัพยสิน  และรายละเอียดงบทรัพยสินประกอบงบการเงนิประจําป 

  5.2  งานทะเบียนและควบคุมพัสด ุ มีหนาที่เก่ียวกับ 
  1.  ออกหมายเลขครุภัณฑทุกรายการ ที่จัดซื้อจากเงินงบประมาณรายจายประจําป    
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจทุกรายการ 
  2.  รับผิดชอบการตรวจนับพัสดุประจําป และรายงานสํานักงานตรวจเงินแผนดิน      
ตามระเบียบฯ 
  3.  รวบรวมพัสดุชํารุด จากหนวยงานตางๆ เพ่ือจําหนายตามระเบียบฯ 
  4.  จัดทํารายละเอียดสังหาริมทรัพย และอสังหาริมทรัพย ที่จัดซื้อประจําป 
  5.  จัดทํางบทรัพยสิน และรายละเอียดงบทรัพยสิน ประกอบงบการเงนิประจําป 
  6.  งานอื่นที่เก่ียวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

6.  ฝายจัดหาประโยชนและทะเบียนพาณิชย  มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบ
การปฏิบัติงานในหนาที่ของงานจัดหาประโยชน และงานทะเบียนพาณิชย 

  6.1  งานจัดหาประโยชน  มีหนาที่เก่ียวกับ 
  1.  งานจัดหาประโยชนในทรัพยสินของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  2.  งานศึกษาวิเคราะห วางแผนและพัฒนาพรอมท้ังเสนอแนะงานจัดหาประโยชน  
เพ่ือเพ่ิมพูนรายได 
  3.  งานเสนอพิจารณากําหนดหลัดเกณฑ/เงื่อนไข/การเชา/ใช/บริการ/อัตรา 
  4.  คาธรรมเนียมตางๆ ของทรัพยสินเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

  6.2  งานทะเบียนพาณิชย  มีหนาที่เก่ียวกับ 
  1.  งานจดทะเบียนพาณิชย ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 
  2.  งานใหคําแนะนํา และขอมูลขาวสาร เก่ียวกับงานทะเบียนพาณิชย 
  3.  งานเก็บรวบรวมบันทึกขอมูลจัดทําสาระบบของผูประกอบการพาณิชยกิจที่จด
ทะเบียนพาณิชย 
  4.  งานศึกษา วิเคราะห และแกไขปญหาการรองขอ ขอมูลการจดทะเบียนพาณชิย 
ของผูประกอบการที่ขอจดทะเบียนพาณิชยตามที่มีผูรองขอ 
 5.  งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของและไดรับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กองชาง 
 

  มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบ การปฏิบัติงานในหนาที่ของฝายบริหารงานทั่วไป  
ฝายควบคุมการอาคารและผังเมือง  ฝายการโยธา  ฝายแบบแผนและกอสราง และฝายชางสุขาภิบาล   
โดยแบงหนวยงานและหนาที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

 1. ฝายบริหารงานทั่วไป มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของงาน
ธุรการ     

  1.1 งานธุรการ  มีหนาที่เก่ียวกับงานธุรการของกองหรือฝายและงาน  ดังตอไปนี้ 
 1.  งานสารบรรณ 

 2.  งานดูแลรักษาจัดเตรียมประสานงานและใหบริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ ติดตอและ
อํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ 
  3.  งานประสานงานเก่ียวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตร ีและพนักงานเทศบาล                                                                                                       
 4.  งานตรวจสอบแสดงรายการเก่ียวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ 
 5.  งานรักษาความปลอดภัยของสถานท่ีราชการ 
 6.  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  เหรียญจักรพรรดิมาลา และผูทํา
คุณประโยชน 
 7.  งานจัดคําสั่งและประกาศ 
 8.  งานรับเรื่องราวรองทุกขและรองเรียน 
 9.  งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน  ลูกจาง และการใหบําเหน็จความชอบกรณี
พิเศษ 
 10.  งานการลาพักผอนประจําปและการลาอื่น ๆ 
 11.  งานอื่นที่เก่ียวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

               2.  ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน
หนาที่ของงานควบคุมอาคาร  งานผังเมือง  งานสถาปตยกรรม  งานวิศวกรรม                                 

 2.1 งานควบคุมอาคาร    มีหนาที่เก่ียวกับ 
 1.  งานดานการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย และการใชหรอืเปลี่ยนการใชอาคาร 
 2.  งานดานการขออนุญาตกอสรางอาคาร 
 3.  งานดานการวางผังและการระวังแนวเขตท่ีดิน 
 4.  งานดานอาคารประเภทควบคุมการใช 

 5.  งานการตรวจบริเวณการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร               
ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 6.  งานการออกขอบัญญัติทองถ่ินเก่ียวกับการกอสรางอาคาร 
 7.  งานอ่ืนที่เก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 2.2  งานผังเมือง    มีหนาที่เก่ียวกับ 
1.  งานจัดทําผังเมืองรวม 
2.  งานจัดทําผังเมืองเฉพาะ 
3.  งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด 



 

4.  งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน 
 5.  งานสํารวจรวบรวมขอมูลทางดานผังเมือง 
 6.  งานอนุรักษสิ่งแวดลอมทางบก ทางน้ํา 
 7.  งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง 
 8.  งานใหคําปรึกษาดานผังเมือง 
 9.  งานใหคําปรึกษาดานสิ่งแวดลอม 
 10.  งานควบคุมใหปฏิบัติตามผังเมืองรวม 
 11.  งานวิเคราะหวิจัยงานผังเมือง 
 12.  งานวิเคราะหวิจัยดานสิ่งแวดลอม 
 13.  งานเวนคนืและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
 14.  งานอื่นที่เก่ียวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

                3. ฝายการโยธา มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของงาน                     
สาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ  งานศูนยเครื่องจักรกล งานสถานที่  และงานไฟฟาสาธารณะ   

3.1 งานสาธารณูปโภค  มีหนาที่เก่ียวกับ 
1.  งานดานการกอสรางอาคาร ถนน สะพาน ทางเทา เขื่อนและสิ่งตดิตั้งอ่ืน ฯลฯ 
2.  งานวางโครงการและควบคุมการกอสราง 
3.  งานซอมบํารุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน  ทางเทา 
4.  งานควบคุมดูแลอาคารสถานท่ี 
5.  งานปรับปรุงแกไขและปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ 
6.  งานใหคําปรึกษาและนําหรือตรวจสอบเก่ียวกับงานกอสราง 
7.  งานควบคุมพัสดุ งานดานโยธา 
8.  งานประมาณราคา งานซอมบํารุงรักษา 
9.  งานอื่นที่เก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 3.2 งานสวนสาธารณะ  มีหนาที่เก่ียวกับ 
1.  งานจัดสถานที่พักผอนหยอนใจ เชน สวนสาธารณะ สวนสัตว สวนหยอม ฯลฯ 
2.  งานควบคุมดูแลบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ 
3.  งานดูแลบํารุงรักษาตนไมพันธุไมตาง ๆ 
4.  งานจัดทํา ดูแลรักษาเรือนเพาะชําและขยายพันธุไมตาง ๆ 
5.  งานประดับ ตกแตงสถานที่อาคารเก่ียวกับการใชพันธุไมตาง ๆ 
6.  งานใหคําปรึกษาแนะนําเผยแพรทางดานภูมิสถาปตย 
7.  งานประมาณราคาดานภูมิสถาปตย 
8.  งานอื่นที่เก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3.3 งานศูนยเครื่องจักรกล    มีหนาที่เก่ียวกับ 
1.  งานควบคุมการใชยานพาหนะและเครื่องจักรกล 
2.  งานตรวจสอบ ซอม บํารุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกล 
3.  งานพัสดุ ดานอะไหลและอุปกรณยานพาหนะและเครื่องจักรกล 
4.  งานควบคุมการใชน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
5.  งานอื่นที่เก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 



 

 

3.4  งานสถานที่  มีหนาที่เก่ียวกับ 
1. งานออกแบบ  จัดสถานท่ี  ทั้งงานรัฐพิธี  ประเพณีและงานอ่ืน ๆ 
2. งานประมาณการ 
3. งานจัดสถานที่เนื่องในงานรัฐพิธี  ประเพณีและงานอ่ืน ๆ 
4. งานเก็บรักษาวัสดุ  อุปกรณเก่ียวกับการจัดสถานที่ 
5. งานสํารวจออกแบบและคํานวณอุปกรณ 
6. งานควบคุมการกอสรางในการติดตั้งอุปกรณ 
7. งานซอมบํารุงอุปกรณในการจัดสถานที่ในเขตเทศบาล 
8. งานใหคําปรึกษาแนะนําตรวจสอบอุปกรณที่ใชในการจัดสถานที่ 
9. งานอ่ืนที่เก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3.5  งานไฟฟาสาธารณะ  มีหนาที่เก่ียวกับ 
1. งานออกแบบ  จัดสถานที่ติดตั้งไฟฟา  ทั้งงานรัฐพิธี  ประเพณีและงานอ่ืน ๆ 
2. งานประมาณการ 
3. งานจัดสถานที่เนื่องในงานรัฐพิธี  ประเพณีและงานอ่ืน ๆ 
4. งานเก็บรักษาวัสดุ  อุปกรณเก่ียวกับการจัดสถานที่ 
5. งานสํารวจออกแบบและคํานวณอุปกรณไฟฟา 
6. งานควบคุมการกอสรางในการติดตั้งอุปกรณไฟฟา 
7. งานซอมบํารุงการไฟฟาในเขตเทศบาล 
8. งานใหคําปรึกษาแนะนําตรวจสอบในดานการไฟฟา 
9. งานอ่ืนที่เก่ียวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

 4. ฝายแบนแผนและกอสราง  มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่
ของงานวิศวกรรม  งานสถาปตยกรรม  งานวิศวกรรมจราจร  

 4.1  งานวิศวกรรม    มีหนาที่เก่ียวกับ 
1.  ออกแบบคํานวณดานวิศวกรรม 
2.  งานวางโครงการและการกอสรางทางดานวิศวกรรม 
3.  งานใหคําปรึกษาแนะนําและบริการเก่ียวกับงานทางดานวิศวกรรม 
4.  งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสรางอาคารทางดานวิศวกรรม 
5.  งานออกแบบรายการรายละเอียดทางดานวิศวกรรม 
6.  งานสํารวจหาขอมูลรายละเอียดเพ่ือคํานวณ ออกแบบกําหนดรายละเอียด 

ทางดานวิศวกรรม 
   7.  งานศึกษาวิเคราะหวิจัยทางดานวิศวกรรม 
   8.  งานประมาณราคาคากอสรางทางดานวิศวกรรม 
   9.  งานควบคุมการกอสรางในสาขาวิศวกรรม 
   10.  งานอื่นที่เก่ียวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

   4.2  งานสถาปตยกรรม    มีหนาที่เก่ียวกับ 
1.  งานออกแบบเขียนแบบทางดานสถาปตยกรรมและมัณฑนศิลป 
2.  งานวางโครงการ จัดทําผัง และควบคมุการกอสรางทางสถาปตยกรรม    มัณฑนศิลป 



 

 
3.  งานใหคําปรึกษาแนะนําดานสถาปตยกรรมมัณฑนศิลป 
4.  งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสรางดานสถาปตยกรรม    ตามกฎหมาย 
5.  งานควบคุมการกอสรางทางสถาปตยกรรม 

                               6.  งานออกรายการทางสถาปตยกรรม 
7.  งานสํารวจขอมูลเพ่ือออกแบบสถาปตยกรรม 
8.  งานวิเคราะหวิจัยทางดานสถาปตยกรรมมัณฑนศิลป 
9.  งานประมาณราคาคากอสรางทางดานสถาปตยกรรมมัณฑนศลิป 
10.  งานใหบริการดานสถาปตยกรรมมัณฑนศิลปและงานดานศิลปกรรมตาง ๆ  
11.  งานอื่นที่เก่ียวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

  4.3  งานวิศวกรรมจราจร    มีหนาที่เก่ียวกับ 
  1. ศึกษาปญญาดานการจราจรและขนสง  วิเคราะห  วิจัย  วางแผนจดทําโครงการ
เสนอแนะการพัฒนาขนสงใหสอดคลองกับการพัฒนาพื้นที่เมือง 
  2. ตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผล  ปรับปรุง  ตลอดจนแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึน
จากการปฏิบัติตามแผน 
  3. ศึกษา  วิเคราะห วิจัย  และจัดเก็บขอมูลจากการจราจรและขนสง  สภาพลักษณะ
การจราจร  เพ่ือประกอบการวางแผนจัดระเบียบการจราจร  และเพ่ือแกไขการจราจรติดขัดในพื้นที่  
ตลอดจนเพ่ือเปนแนวทางการพยากรณแนวโนนของการจราจรและการขนสงในพ้ืนที่อนาคต 
  4. การออกแบบรูปแบบการขนสงประเภทตาง ๆ การออกแบบการจราจร  เชน  การ
ขยายการตอเชื่อมทาง  การขยายทางรวมทางแยก  การปดเปดเกาะกลางถนน  การเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนาระบบโครงขาย  การคมนาคมและขนสงใหมีประสิทธิภาพ 
  5. การกําหนดมาตรฐาน  เพ่ือจัดและควบคุมระบบการคมนาคมและขนสงทางบกและการ
ควบคุมการจอดรถยนต 
  6. การเสนอแนะมาตรการในการเพ่ิมประสิทธิภาพ  การใชรถใชถนน  ตลอดจนพิจารณา
ความเหมาะสมในการกอสราง  และจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยดานการจราจร 
  7. การวิเคราะห  วางแผนดานการคมนาคมและขนสง  ดานจราจร   การเสนอแนะมาตร
ทางกฎหมายเพ่ือลดอุบัติเหตุและปญหาการจราจร  อันไดแก  การเดินรถทางเดียว  การหามจอดรถ  การ
ปรับปรุงเครื่องหมายจราจรใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และสภาวการณทีเ่ปลี่ยนแปลงไป 
  8. การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อนําผลที่ไดจากการวิเคราะห  วิจัย  
การจราจรมาดําเนินการรวมกัน  อันจะเปนการวางระบบการจราจรและแกไขปญหาการจราจรในพ้ืนที ่
  9. การวางแผนและออกแบบดานสัญญาณไฟและเครื่องหมายจราจร  การควบคุม
สัญญาณไฟและเครื่องหมายจราจร  การติดตั้งบํารุงรักษาและซอมแซมสัญญาณไฟจราจร 
  10. การซอมบํารุงรักษา  จัดทําและติดตั้งเครื่องหมายจราจร  และอุปกรณถนน ไดแก  
ปายเครื่องหมายจราจร  เครื่องหมายจราจร  เครื่องหมายจราจรบนพ้ืนทาง  ขอบทางและอุปกรณถนนที่
เปนเครื่องเสริมสวัสดิภาพ  และความปลอดภัยแกประชาชน 
   11. งานอื่นที่เก่ียวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 



 

 

 5. ฝายชางสุขาภิบาล  มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของงาน
กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  งานควบคุมตรวจสอบและบําบัดน้ําเสีย  

 5.1  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล   มีหนาที่เก่ียวกับ 
1.  งานกําจัดสิ่งปฏิกูลตามหละกวิชาการสุขาภิบาล 
2.  งานวางแผนจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   
3.  งานสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  การพัฒนา/แปรรูป

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลใหเกิดประโยชน 
4.  งานควบคุมการปฏิบัติงานรถแบคโฮและดูแลระบบสาธารณปูโภค ไฟฟา ประปา  สิ่ง

อํานวยความสะดวกสถานที่กําจัดมูลฝอยเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
5.  งานจัดซื้อจัดจาง  การซอมรถที่ไดรับมอบหมายตามนโยบายผูบริหาร 
6.  งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

 5.2  งานควบคุมตรวจสอบและบําบัดน้ําเสีย  มีหนาที่เก่ียวกับ 
1.  งานรับน้ําเสียจากอาคารสถานประกอบการตาง ๆ  ในเขตควบคุมการบําบัดน้ําเสีย 
2.  งานตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสียของอาคารสถานประกอบการ มิใหปลอย   
3.  งานรับเรื่องราวคํารองขออนุญาตตอทอเชื่อมน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง  การตรวจสอบเอกสาร 
4.  งานสํารวจทําผังแนวทอและประมาณการจํานวนผูขออนุญาต 
5.  งานบํารุง  รักษาระบบระบายน้ํา 
6.  งานควบคุมระบบระบายน้ําโรงบําบัดน้ําเสียของเทศบาล 
7.  งานควบคุมการปฏิบัติงานรถดูดโคลน รถตักหนา-ขุดหลัง  และเครื่องมืออุปกรณ 

การบําบัดน้ําเสีย หรือระบบระบายน้ําในชุมชน 
8. งานแกไขปญหาและนับคํารองเรียนปญหาน้ําเสีย  ปญหารองระบายน้ําอุดตันและ 

ปญหาน้ําทวมขังในชุมชน 
  9.  งานประเมินอัตราคาธรรมเนียมและคาใบอนุญาตขอตอทอเชื่อมน้ําเสีย-น้ําทิ้ง  รวมท้ัง
การใหคําปรึกษาแนะนําแกผูขออนุญาตตอทอเชื่อม 

10. งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 

มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบ   การปฏิบัติงานในหนาที่ของฝายบริหารงานทั่วไป  
ฝายบริหารงานสาธารณสุข  ฝายบริการสาธารณสุขและฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม  โดยแบงหนวยงานและ
หนาที่ความรับผิดชอบ  ดังนี ้

 1. ฝายบริหารงานทั่วไป  มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของงาน
ธุรการ    

1.1  งานธุรการ   มีหนาที่เกี่ยวกับงานธุรการของกองหรือฝายและงานดังตอไปนี้ 
1.  งานสารบรรณ 
2.  งานประชาสัมพันธ 
3.  งานตรวจสอบ และจัดระบบงานดานการเงนิและบัญช ี
4.  งานแผนงาน  และวางแผนการใชจายงบประมาณตลอดปงบประมาณ 
5.  งานจัดเตรียมการประชุม  และรายงานการประชุม 
6.  งานจัดทําฎีกา  และการเบิกจายเงินทุกประเภท 
 7.  งานควบคุมการลาพักผอนประจําป  และการลาอื่น ๆ 
 8.  งานรับเรื่องราวรองทุกข 
 9.  งานควบคุมพัสดุ  และการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินของทางราชการ 
 10.  งานจัดทํางบประมาณประจําป  และงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม 
11.  งานอื่นที่เก่ียวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

 2.  ฝายบริหารงานสาธารณสุข  มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน              
ในหนาที่ของงานตาง  ๆ  ดังนี้ 

 2.1  งานรักษาความสะอาด   มีหนาที่เกี่ยวกับ   
1.  การกวาดลางทําความสะอาด   
2.  การเก็บรวบรวมมูลฝอยการขนถายมูลฝอยภายในเขตเทศบาล การลดปริมาณ   มูลฝอย  
3.  การจัดเก็บคาธรรมเนียมมูลฝอย   
4.  การพัฒนาและปฏิรูปมูลฝอยเพ่ือนํากลับมาใชประโยชน   
5.  งานอื่นๆ  ที่เก่ียวของหรือผูบังคบับัญชามอบหมาย 

  2.2  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   มีหนาที่เกี่ยวกับ 
1.  งานควบคุมและจัดการสิ่งแวดลอมดานวัสดุที่ใชแลว (ขยะ) 
2.  งานควบคุมและกําจัดปริมาณขยะมูลฝอย 
3.  งานควบคุมการกําจัดสิ่งปฏิกูล 
4.  งานควบคุมการรักษาความสะอาด 
5.  งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 
 
 



 

 2.3  งานพฒันาระบบการจัดการสิ่งแวดลอม   มหีนาที่เก่ียวกับ 
  1.  งานวางแนวพัฒนาดานสิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเทศบาล 
  2.  จัดทําแผน/โครงการดานสิ่งแวดลอมในเขตเทศบาล 
  3.  งานประสานแผนปฏิบัติงานของทุกงานในกองและหนวยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 
  4.  งานจัดทําเอกสารขอมูลดานสิ่งแวดลอมประกอบการสงผลงานประกวดองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
  5.  งานสงเสริม  สนับสนุน  พัฒนา  เผยแพรวิชาการดานสิ่งแวดลอมแกหนวยงานภายใน
และภายนอกองคกร 
  6.  งานอื่นๆ ที่เก่ียวของหรือไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

2.4  งานบําบัดน้ําเสีย   มีหนาที่เก่ียวกับ 
  1.  ควบคุมดูแล ตรวจสอบ และรับผิดชอบ การปฏิบัติงานดานการบําบัดน้ําเสีย 
  2.  งานวิเคราะหคุณภาพน้ํา  และควบคุมการใชสารเคมีตางๆ ในระบบบําบัดน้ําเสีย
เทศบาล   
  3.  งานบํารุง  รักษาระบบระบายน้ํา 
  4.  งานควบคุมระบบระบายน้ําโรงบําบัดน้ําเสียของเทศบาล 
  5.  งานตรวจสอบการระบายน้ําของอาคาร  และสถานประกอบการตางๆ ลงสูระบบ
ระบายน้ําเสีย 
  6.  งานอื่นๆ ที่เก่ียวของหรือไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

3. ฝายบริการสาธารณสุข  มีหนาที่ควบคมุดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่
ของงานตางๆ  ดังนี ้

 3.1  งานปองกันและควบคุมโรค    มีหนาที่เก่ียวกับ 
1.  การปองกันและควบคุมทั้งโรคตดิตอ  และโรคไมติดตอ 
2.  การสงเสริมภูมิคุมกันโรค  การควบคุมแมลงและพาหนะนําโรค 
3.  การปองกันการติดยาและสารเสพติด 
4.  งานอื่นๆ ที่เก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 

 3.2  งานสงเสริมสุขภาพตามกลุมวัย  มีหนาที่ดําเนินการเก่ียวกับ 
1.  งานดานสุขศึกษา  อนามัยโรงเรียน  อนามัยแมและเด็ก  วางแผนครอบครัว   

สาธารณสุขมูลฐาน  โภชนาการ  สุขภาพจิต   
2.  งานอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

3.3  งานสัตวแพทย   ดําเนินการเก่ียวกับ 
1.  การควบคุมและรับผิดชอบการฆาสัตวและโรงฆาสัตว    
2.  การควบคุมโรคพิษสุนัขบา  โรคท่ีเกิดจากสัตว   
3.  การเฝาระวังและรับผิดชอบโรคในกลุมบุคคลซึ่งประกอบอาชีพเสี่ยงตอการติดโรคสัตว   
4.  การปองกันโรคติดเชื้ออันตรายหรือ เหตุรําคาญจากสัตว    
5.  การรายงานขอมูลและการศึกษาวิจัยเก่ียวกับงานดานสัตวแพทย     
6.  งานอ่ืนๆ  ที่เก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 

 



 

 3.4  งานควบคุมปองกันโรคไมตดิตอ และสารเสพติด   ดําเนินการเก่ียวกับ 
1.  งานคัดกรองกลุมเสี่ยง หรือผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง 
2.  งานวางแผนและควบคุมปองกันโรคไมติดตอเรื้องรัง   
3.  งานปองกันการติดยา และสารเสพติด   
4.  งานควบคุมและเฝาระวังสารเสพติดในชุมชน    
5.  งานประชาสัมพันธ หรือใหคําปรึกษา     
6.  งานอ่ืนๆ  ที่เก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 

                4. ฝายศูนยบริการสาธารณสุข  มีหนาที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่
ของงานตางๆ  ดังนี ้

4.1  งานบริการทางการแพทย   มีหนาที่เกี่ยวกับ 
1.  งานวางแผนการจัดบริการระดับปฐมภูมิ 
2.  งานวางแผนการบริการบริการแพทยทางเลือกแพทยแผนไทย 
3.  งานวางแผนการจัดบริการแพทยฉุกเฉิน 
4.  งานจัดทําขอมูล  สถิติ  ที่เก่ียวของกับการใหบริการสาธารณสุข ระดับปฐมภูมิ  

การแพทยทางเลือกแพทยแผนไทยและการแพทยฉุกเฉิน 
5.  งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีในการจัดเก็บขอมูลการบริการ 
6.  งานสนับสนุนการปฐมพยาบาลนอกสถานที่ 
7.  งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคบับัญชา 

4.2  งานศูนยบริการสาธารณสุข (ศูนย 1 )  มีหนาที่เก่ียวกับ 
1.  การใหบริการรักษาพยาบาล          
2.  การวางแผนและจัดการใหการรักษาพยาบาลแกผูปวยใหสอดคลองกับคําสั่งการรักษา

ของแพทย   
3.  การวางแผนควบคุมการปฏิบัติงาน  การประเมินผล  การสนับสนุนแพทยเก่ียวกับการ

ตรวจวินิจฉัย  และใหบริการรักษาพยาบาล    
4.  งานอื่น ๆ  ที่เก่ียวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

4.3  งานศูนยบริการสาธารณสุข (ศูนย 2)  มีหนาที่เก่ียวกับ 
1.  การใหบริการรักษาพยาบาล          
2.  การวางแผนและจัดการใหการรักษาพยาบาลแกผูปวยใหสอดคลองกับคําสั่งการรักษา

ของแพทย   
3.  การวางแผนควบคุมการปฏิบัติงาน  การประเมินผล  การสนับสนุนแพทยเก่ียวกับการ

ตรวจวินิจฉัย  และใหบริการรักษาพยาบาล    
4.  งานอื่น ๆ  ที่เก่ียวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

4.4  งานศูนยบริการสาธารณสุข (ศูนย 3)  มีหนาที่เก่ียวกับ 
1.  การใหบริการรักษาพยาบาล          
2.  การวางแผนและจัดการใหการรักษาพยาบาลแกผูปวยใหสอดคลองกับคําสั่งการรักษา

ของแพทย   



 

3.  การวางแผนควบคุมการปฏิบัติงาน  การประเมินผล  การสนับสนุนแพทยเก่ียวกับการ
ตรวจวินิจฉัย  และใหบริการรักษาพยาบาล    

4.  งานอื่น ๆ  ที่เก่ียวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

4.5  งานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค    มีหนาที่เก่ียวกับ 
1.  งานควบคุมตรวจสอบการซื้อยา จายยา  และเวชภัณฑมิใชยา  ใหเกิดความปลอดภัย

และเกิดผลดีตอผูปวยและผูมารับบริการ 
2.  งานควบคุมการรักษายา และเวชภัณฑในสถานที่ที่ปลอดภัยตามมาตรฐาน และจัดทํา

บัญชีควบคุม สามารถรายงาน และตรวจสอบได 
3.  งานพัฒนาการบริการในองคกรและการออกตรวจเยี่ยมผูปวยตอเนื่องที่บาน 
4. งานพัฒนาและสงเสริมใหประชาชนในชุมชนพึ่งตนเองโดยใหความรูการใชยาแผนไทย 

และสมุนไพรในชุมชนใหเกิดประโยชนและปลอดภัย 
5. งานสงเสริมและพัฒนาเพื่อคุมครองผูบริโภค และผลิตภัณฑสงเสริมสุขภาพ 
6. แนะนําและใหความรูการใชยาและผลิตภัณฑสงเสริมสุขภาพอ่ืนๆใหกับผูปวยและ              

ผูมารับบริการ และบุคลากรในองคกร 
7.  งานอื่นๆ ทีเ่ก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 

4.6  งานแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก  มีหนาที่ดําเนินการเก่ียวกับ 
1.  งานการสงเสริมใหประชาชนรูจักการใชยาแผนไทย และสมุนไพรใหปลอดภัย 
2.  งานใหความรูดานวิชาการแกประชาชน 
3.  การควบคุมตรวจสอบเก็บรักษาอุปกรณในงานแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก          

ใหไดมาตรฐาน 
4.  การใหบริการดานการแพทยแผนไทย และแพทยทางเลือก 
5.  งานอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

4.7  งานทันตสาธารณสุข  มีหนาที่ดําเนินการเก่ียวกับ 
1.  งานวางแผนพัฒนางานทันตสาธารณสุข 
2.  งานวางแผนจัดทําโครงการเพ่ือสนองตอนโยบายของรัฐและผูบริหาร 
3.  งานวางแผนพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงานและเครื่องมือปฏิบัติงานใหพอเพียง 
4.  งานวางแผนดานการประชาสัมพันธใหประชาชนม่ันใจและเขาถึงวิธีการ 
5.  งานอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

5.  ฝายสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม  มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน            
ในหนาที่ของงานตางๆ  ดังนี้ 

  5.1  งานอนามัยสิ่งแวดลอมควบคุมมลพิษและเหตุรําคาญ  มีหนาที่รับผิดชอบ
เก่ียวกับ 
  1.  งานควบคุมปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและเหตุรําคาญ   
  2.  งานควบคุมการออกใบอนุญาตติดตั้งปายโฆษณาในที่หรือทางสาธารณะ   
  3.  งานพัฒนาจัดเก็บคาบริการเก็บขนมูลฝอย   
  4.  งานโครงการสรางจิตสํานึกและความตะหนักดานสิ่งแวดลอม 
  5.  งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของหรือตามที่ผูบังคบับัญชามอบหมาย 



 

 

  5.2  งานสุขาภิบาลอาหารและคุมครองผูบริโภค   มีหนาทีร่ับผิดชอบเกี่ยวกับ 
  1.  งานสุขาภิบาลอาหารในรานจําหนายอาหาร  แผงลอยจําหนายอาหาร  สถานที่จําหนาย
อาหารในสถานศึกษา  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  และสถานประกอบการโรงแรม 
  2.  งานควบคุมการออกใบอนุญาตและพัฒนาการจัดเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ
กิจการสถานที่จําหนายอาหารและสะสมอาหาร  การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะสนับสนุนการจด
ทะเบียนพาณิชย  
  3.  งานเฝาระวังคุณภาพอาหาร  และตรวจสอบสารปนเปอนในอาหาร   
  4.  งานโครงการพัฒนาคุณภาพอาหาร 
  5.  งานโครงการอาหารปลอดภัย 
  6.  สนับสนุนเครือขายผูประกอบการรานอาหารในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  7.  สงเสริมการปฏิบัติงานและกอตั้งชมนม  อย.นอยในโรงเรียน 
  8.  งานอื่นๆ ที่เก่ียวของหรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย   

5.3  งานบริหารจัดการตลาด   มีหนาที่เก่ียวกับ 
  1.  งานสุขาภิบาลตลาดและจัดระเบียบตลาด 
  2.  งานจัดการระบบสาธารณูปโภคภายในตลาด 
  3.  งานโครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานตลาดสด  นาซื้อ 
  4.  งานโครงการทําบุญตลาด 
  5.  งานคุมครองผูบริโภคในตลาด 
  6.  งานเฝาระวังสารปนเปอนในอาหารที่จําหนายในตลาด 
  7.  สนับสนุนเครือขายชมนมผูประกอบการตลาด 
  8.  งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของหรือตามทีผู่บังคบับัญชามอบหมาย 

  5.4  งานสุขาภิบาลสถานประกอบการ  มีหนาที่เก่ียวกับ 
  1.  ควบคุมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภทการแตง
ผมตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535 
  2.  ควบคุมการออกใบอนุญาตโรงงานประเภทท่ี 2 ตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ.2535 
  3.  งานอาชีวอนามัยและปลอดภัย 
  4.  งานโครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการ 
  5.  งานโครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานบริการแตงผม-เสริมสวย 
  6.  สนับสนุนเครือขายชมรมผูประกอบการแตงผม-เสริมสวย 
  7.  งานอื่นๆ ที่เก่ียวของหรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 



 

กองวิชาการและแผนงาน 
 

 เปนหนวยงานหนึ่งท่ีควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของฝายบริหาร 
งานทั่วไป และฝายแผนงานและงบประมาณ โดยแบงหนวยงานและหนาที่ความรับผิดชอบ   ดังนี ้

 1. ฝายบริหารงานทั่วไป มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของ
งานธุรการ   งานนิติกรรมสัญญา และงานรับเรื่องราวรองทุกข  งานบริการและเผยแพรวิชาการ  และงาน
บริการขอมูลขาวสารของทองถิ่น 

1.1 งานธุรการ  มีหนาที่เก่ียวกับงานธุรการของกองหรือฝายและงานดังตอไปนี้ 
 1.  งานสารบรรณ 
 2.  งานดูแลรักษา จัดเตรียม และใหบริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ การติดตอและอํานวย

ความสะดวกในดานตาง ๆ 
 3.  งานประสานเก่ียวกับการประชุมสภาเทศบาล  คณะเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล 

 4.  งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหนวยงานตาง ๆ ที่ขอความรวมมือ 
 5.  งานตรวจสอบแสดงรายการเก่ียวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ 
6.  งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ 
7.  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผูทํา

คุณประโยชน 
8.  งานจัดทําคําสั่งและประกาศ 
9.  งานรับเรื่องราวรองทุกขและรองเรียน 
10.  งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจางและการใหบําเหน็จความชอบเปน

กรณีพิเศษ 
 11.  งานการลาพักผอนประจําปและการลาอื่น ๆ 
 12.  งานสวัสดิการของกองหรือฝาย 

13.  งานอื่นที่เก่ียวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

1.2  งานนิติกรรมสัญญา   มีหนาที่ดังนี้ 
1.  งานดําเนินการราง ตรวจ พิจารณา จัดทํานิติกรรมและสัญญาตาง ๆ 
 2.  งานตีความ วินิจฉัย ปญหาขอกฎหมาย การใหความเห็นทางวิชาการและตอบขอหารือ

ปญหาการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
 3.  งานดําเนินการตามกฎหมาย เทศบัญญัติ ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ 
 4.  งานอ่ืนที่เก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย                  

1.3  งานรับเรื่องราวรองทุกข    มีหนาที่ดังนี้ 
 1.  งานเก่ียวกับการรองทุกข การอุทธรณ การชวยเหลือดานกฎหมายตางๆ 
 2.  งานสอบสวน สืบสวน พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับวินยั การรองทุกขหรืออุทธรณ 

  3.  งานรวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพ่ือพิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมาย 
 4.  งานดําเนินการตามกฎหมาย เทศบัญญัติ ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ 
 5.  งานอ่ืนที่เก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 



 

 1.4  งานบริการและเผยแพรวิชาการ  มีหนาที่เก่ียวกับ 
1.  งานบริการและเผยแพรงานวิชาการและขาวสารของเทศบาล 
 2.  งานเผยแพรสนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล จังหวัด และรัฐบาล 
 3.  งานเผยแพรศิลปวัฒนธรรมของชาติและทองถิ่น สงเสรมิการทองเที่ยว 
4.  งานศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  วางแผนดานประชาสัมพันธการใหบริการและเผยแพร

ขอมูลดานวิชาการโดยรวบรวมขอคิดเห็นของประชาชน หรอืปญหา ขอขัดของตางๆ ที่เก่ียวกับงานในหนาที่
โดยยึดกฎระเบียบและกฎเกณฑท่ีเกี่ยวของ 

5.  งานรวบรวมขอมูลสถิติตางๆ เพ่ือประโยชนในการประชาสัมพันธ การใหบริการและ
เผยแพรทางดานวิชาการ 

 6.  งานสารนิเทศ 
7.  งานที่เก่ียวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

1.5  งานบริการขอมูลขาวสารของทองถิ่น   มีหนาที่เก่ียวกับ 
1.  งานใหบริการขอมูลขาวสารของเทศบาล ตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของทางราชการ 

พ.ศ.  2541 
 2.  รับผิดชอบศูนยบริการขอมูลขาวสารเทศบาลฯ 
3.  งานเผยแพรสนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล จังหวัด และรัฐบาล 
4.  งานเผยแพรศิลปวัฒนธรรมของชาติและทองถิ่น งานศึกษา วิเคราะห วิจัยวางแผน 

พัฒนาการใหบริการขอมูลขาวสาร  โดยรวบรวมขอคิดเห็นของประชาชน  หรือปญหาขอขัดของตาง ๆ ที่
เก่ียวกับงานในหนาที่ โดยยึดถือกฎ ระเบียบ หลักเกณฑที่เก่ียวของ 

5.  งานรวบรวมขอมูลสถิติตาง ๆ เพ่ือประโยชนในการประชาสัมพันธ การใหบริการและ
เผยแพรทางดานวิชาการ 

6.  งานสารนิเทศ 
7.  งานที่เก่ียวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
8.  งานรับเรื่องราวรองทุกขและรองเรียน 
9.  งานอื่นที่เก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

2. ฝายแผนงานและงบประมาณ  มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ใน
หนาที่ของงานวิเคราะหนโยบายและแผน งานจัดทํางบประมาณ  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานวิจัยและ
ประเมินผล   

 2.1  งานวิเคราะหนโยบายและแผน   มีหนาที่เก่ียวกับ 
1.  งานรวบรวมวิเคราะหและใหบริการขอมูลสถิติที่จําเปนตองนํามาใชในการวางแผน 

และการประเมินผลตามแผนทุกระดับ 
2.  งานจัดเตรียมเอกสารท่ีใชประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหนวยงาน 

หรือองคกรที่เก่ียวของ 
9. งานวิเคราะหและพยากรณการเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมืองและความ 

พึงพอใจของบริการสาธารณปูโภคหลัก 
 4.  งานวิเคราะหและคาดคะเนรายได – รายจายของเทศบาลในอนาคต 

5.  งานจัดทําและเรียบเรียงแผนพัฒนาการกําหนดเคาโครงของแผนพัฒนาระยะปาน 
กลางและแผนประจําปงานวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการเพ่ือสนองหนวยงานหรือองคกรที่เก่ียวของ 



 

 
6.  งานประสานงานกับหนวยงานในเทศบาลและหนวยงานอื่นที่เสนอบริการ 

สาธารณูปการในเขตเทศบาลและหนวยงานใกลเคียงเก่ียวกับการวางแผนพัฒนาการปฏิบัติตามแผนและการ
ประเมินผลงานตามแผน 

7. งานศกึษาวิเคราะหและวิจัยปญหาทั้งในดานการปกครอง การบริหารและ 
การปฏิบัติงานของเทศบาล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไขปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องดังกลาวใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

8.  งานกําหนดนโยบายและรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หนวยงานภายในเทศบาล 

9.  งานติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล 
10.  งานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการพิเศษและตามนโยบาย 

ของทางราชการ 
11.  งานอื่นที่เก่ียวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย                    

 2.2   งานจัดทํางบประมาณ  มีหนาที่เก่ียวกับ 
1.  จัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจําปใหหนวยงานตางๆ ทราบและ 

ดําเนินการ 
2.  งานรวบรวมขอมูลสถิติ และวิเคราะหงบประมาณ 
3.  งานเสนอแนะและใหคําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณ 
4.  งานจัดทํางบประมาณรายจายประจําปของเทศบาลและงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม 

(ถามี) 
5.  งานศึกษาหาหลักฐานรายไดใหม ๆ ของเทศบาล 
6.  งานอื่นที่เก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

  2.3    งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหนาที่เก่ียวกับ 
  1.  ดูแลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ในการจัดเก็บบันทึก  ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  
วิเคราะหขอมูล 
  2.  งานการวางระบบ  พัฒนาระบบ  ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน 
  3.  งานการศึกษา  วิเคราะหจัดระบบและวางแผนการประมวลผลขอมูลดวยเครื่องจักร
ประมวลผล 
  4.  งานบริการใหคําแนะนําวิธีการดูแลรักษาเครื่องจักรประมวลผลของหนวยงาน 
  5.  งานบริการ GIS Careแกไขปญหาไวรัสระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรโปรแกรมประยุกต 
  6.  งานออกแบบสิ่งพิมพตางๆ  ตกแตงกราฟฟก  เว็บไซตเทศบาลฯ  ออกแบบตามที่ไดรับ
มอบหมายงานอื่นที่เก่ียวของหรือตามที่ไดมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 



 

 

 2.4   งานวิจัยและประเมินผล  มีหนาที่เก่ียวกับ 
1.  งานวิเคราะหรวบรวม  วจิัยขอมูล  เพ่ือประกอบการพัฒนางานในภารกิจของเทศบาล 
2.  งานใหคําปรึกษา  แนะนํา  วิเคราะหรวบรวม  ประมวลผล  ประเมินผล  ติดตามและ

ประสานขอมูลเครื่องมือชี้วัดผลงานปจจัยแหงความสําเร็จ (KPI)  ความพึงพอใจ  และความคิดเห็นของ
ประชาชน  ผลการดําเนินงานประจําป  รวมถึงผลงานวิจัย  ตามภารกิจของเทศบาล 

3.  งานประสาน  รวบรวม  วเิคราะห  การบันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศ 
4.  งานประสานวาจางที่ปรึกษาทําการศึกษาผลงานวิจัยตาง ๆ  ของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
5.  งานประสาน  รวบรวม  และจัดทําเอกสารเพ่ือรวมประกวดของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
6.  งานประเมินความพึงพอใจกิจกรรม/โครงการตาง ๆ  ของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
7.  งานโครงการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ

(ITA) 
8.  งานศูนยสงเสริมการมสีวนรวมของประชาชน 
9.  งานอื่นที่เก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สํานักการศึกษา 

 มีหน าที่ ค ว ามรับผิ ดชอบ เกี่ ย ว กับการบริหารการศึ กษาและพัฒนาการศึ กษา                         
ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  ศาสนา  และศิลปวัฒนธรรม              
โดยกําหนดจุดมุงหมายวางแผน  เพื่อพัฒนาการศึกษาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  มีกี่ปฏิบัติงานในหนาที่ของฝาย
บริหารงานทั่วไป, ฝายกิจการโรงเรียน, ฝายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยและฝายกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน โดยมีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1.  ฝายบริหารงานทั่วไป   มีนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของงาน
ธุรการ  

  1.1  งานธุรการ   มีหนาที่เก่ียวกับ 
  1.  งานสารบรรณ 
  2.  งานดูแล  รักษา  จัดเตรียม  ประสานงาน  และใหบริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ
ติดตอและอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ 
  3.  งานประสานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล  คณะเทศมนตรี  และพนักงานเทศบาล 
  4.  งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ 
  5. งานสาธารณกุศลของเทศบาลและของหนวยงานตางๆ ที่ขอความรวมมือ 
  6.  งานรักษาความสะอาด  ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ 
  7.  งานจัดทําคําสั่งและประกาศ 
 8.  งานดานการประชาสัมพันธและอํานวยความสะดวกแกประชาชน 
  9.  งานการประชาสัมพันธ 
  10.  งานรวบรวมขอมูลและจัดทําแผนงานของสํานักการศึกษา  รวมถึงการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานตามแผน  การติดตามผลและการรายงาน 
 11.  งานอื่น ๆที่เก่ียวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

 1.2  งานการเงินและบัญช ี  มีหนาที่เก่ียวกับ 
 1.  งานเก่ียวกับการเงนิ การบัญชี เชน การวางฎีกา เตรียมการเบิกจาย 
และสิ่งแทนตัวเงินการตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญคูจายเงินทุกประเภททั้งในและนอกงบประมาณ 
การลงบัญชี  ทํารายงานบัญชี 
 2.  งานรวบรวมรายละเอียดและดําเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณของกอง   เชน รวบรวม
ขอมูลตาง ๆ  ในการจัดทํางบประมาณ   การทําหนังสือชี้แจงโตตอบดานงบประมาณการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณรายจาย 

3.  งานการบริหารและควบคุมงานงบประมาณของสํานักการศึกษา 
      4.  งานสวัสดิการตาง ๆ 
     5.  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและไดรับมอบหมาย 

 1.3  งานงบประมาณและพสัดุ  มีหนาที่เก่ียวกับ 
 1.  การขออนุมัติจัดซื้อ จัดจาง เบิกจาย ซอมแซม และบํารุงรักษาพัสดุ 
 2.  การจัดทําบัญชีทะเบียนพัสด ุ
 3.  เก็บรักษาใบสําคัญ หลักฐาน เอกสารเก่ียวกับพัสดุ 
 



 

 1.4  งานการเจาหนาที่  มีหนาที่เก่ียวกับ   
  1.  ควบคุมดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานครูเทศบาล   
ที่สังกัดและไมสังกัดสถานศึกษา 

 2.  เรื่องการบรรจุ  แตงตั้ง โอนยาย  เลื่อนระดับ  สอบคัดเลือก และการคัดเลือก  
 3.  ดําเนินการทางวินัย 

4.  ดูแลเรื่องรองเรียน รองทุกข 
 5.  งานจัดทําคําสั่งและประกาศ       

 6.  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ เหรียญจักรพรรดิมาลา                      
และผูทําคุณประโยชน   

 7.  งานรับเรื่องราวรองทุกขและรองเรียน           
 8.  งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจาง และการใหบําเหน็จ                             
ความชอบกรณพีิเศษ                             

9.  งานการลาพักผอนประจําป และการลาอื่น ๆ  
10.  การวางแผนบุคลากรทางการศึกษา 
11.  การกําหนดตําแหนงพนักงานครูและลูกจาง 

 12.  การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 
 13.  การพัฒนาบุคลากร  เชน  การลาศึกษาตอการฝกอบรมสัมมนาการศกึษาดูงาน  
และทัศนศึกษา  
 14.  การจัดทําทะเบียนประวัติและบัตรประวัต ิ
 15.  งานเก่ียวกับการทําบัญชีถือจายเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ตามแบบ             
และวิธีการที่สํานักงบประมาณกําหนด เชน จัดทําแผนสรุปยอดเงนิงบประมาณ  อัตราเงินเดือนที่ขอถือจาย
ประจําป การจัดทําบัญชีขอถือจายเงนิเดือนเพ่ิมระหวางป หรือเงินเพ่ิมทุกกรณี  การสรุปยอดจํานวนอัตรา
เงินเดือน  การเลื่อนเงินเดือนกรณพีิเศษ  ๒ ขั้น  ตามมติคณะรัฐมนตรี  การจัดทําสถิติเงินเดือนพนักงานครู
เทศบาล การจัดทําสถิติประกอบบัญชีถือจายประจําป   ซึ่งแสดงจํานวนโรงเรียน นักเรียนหองเรียน และครู 
 16.  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

 2.  หนวยศึกษานิเทศก   มีหนาที่เก่ียวกับ 
 1.  งานสํารวจความตองการและปญหาทางการศึกษา 
 2.  งานจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลสถิติทางการศึกษา 
 3.  การศึกษา 
 4.  งานพัฒนาหลักสูตร 
 5.  งานใหบริการทางการศึกษาทั่วไปดวยการนิเทศ  ใหคําปรึกษาแนะนําปญหาทาง
วิชาการ 
 6.  งานเขียนเอกสาร   ตํารา  ผลิตอุปกรณและสื่อการเรียนการสอน 
 7.  งานคนควาทดลอง และเผยแพรเทคนิควิทยาการแผนใหมทางการศึกษา    
 8.  งานประชุม  อบรม สัมมนา ประสานงานและใหบริการทางดานวิชาการ 
 9.  งานการวัดผล  ประเมินผลการศกึษา 
 10.  งานประสานงานดําเนินงานดานวิชาการกับหนวยงานที่เก่ียวของ 
 11.  งานอื่นที่เก่ียวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 



 

3.  สวนบริหารการศึกษา 
  3.1  ฝายกิจการโรงเรียน  แบงงานหนาที่ความรับผิดชอบ  คือ 
  3.1.1  งานบริหารงานโรงเรียน  มีหนาที่เก่ียวกับ 
  1.  งานควบคุมดูแลโรงเรียนเทศบาล (จํานวนโรงเรียน, จํานวนอาคาร, ครู, นักเรียน) 
 2.  งานตรวจสอบหลักฐาน  เอกสารตางๆ  ของโรงเรียน 
  3.  งานพิจารณาจัดตั้ง ยุบเลิกโรงเรียน 
  4.  งานจัดตั้งและสงเสริมสมาคมครู นักเรียน และมูลนิธิตาง ๆ  ตลอดจนการจัดตั้ง
กรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน และการสงเสริมการจัดกิจกรรมตางๆ  ของโรงเรียน 
  5.  งานสงเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน 
 6.  งานสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน  
 7.  งานตรวจตราสอดสองดูแลความประพฤติของนักเรียน    
 8.  งานสํารวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับเพ่ือใหเขาเรียน 
ตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา 
  9.  งานเก่ียวกับเด็กที่อยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับ 
  10.  งานวิเคราะหวิจัยศึกษาสาเหตุที่นักเรียนประพฤติตัวไมเหมาะสม 
  11.  งานประสานงานกับสถานศึกษา ผูปกครอง และหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ 
  12.  งานติดตามแกไขปรับปรุง เสนอแนะแนวทางวางแผนปฏิบัติงานเก่ียวกับ 
ความประพฤติของนักเรียนเปนรายบุคคล 
  13.  งานลูกเสือ-ยุวกาชาด และเนตรนารี 
  14.  งานจัดทํารายงานการศึกษาและสถิติขอมูลตาง ๆ 
  15.  งานเก่ียวกับทะเบียนประกาศนียบัตรและใบสุทธิ 
  16.  งานตรวจสอบสถานที่ที่กําหนดไวในกฎหมาย 
  17.  งานแนะนําตักเตือนหามปรามนักเรียนท่ีประพฤติตัวไมเหมาะสมและรายงานเสนอ
ผูบังคบับัญชาหรือนําตัวนักเรียนมาสอบสวน 
  18.  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

  3.2.2  งานบริหารวิชาการ  มีหนาที่เก่ียวกับ 
 1.  งานวางแผนกําหนดแนวทางปฏิบัติงาน  วินิจฉัย  สั่งงาน  ประสานงาน 
และตรวจสอบ  ควบคุมดําเนินงาน 
 2.  งานประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาทั้งดานการบริหารและ
สงเสริมทางดานการบริหารทั่วไปและดานวิชาการ 
 3.  งานสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 4.  งานจัดเก็บวเิคราะหขอมูลสถิติทางการศึกษา และการทดลองวจิัยทางดาน การศึกษา 
 5.  งานสงเสริมและเผยแพรการศึกษาและวิชาการ 
 6.  งานเผยแพรและแนะแนวการศึกษาเก่ียวกับการศึกษาและอาชีพ 
 7.  งานประสานงานในการดําเนินการศึกษากับหนวยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 
 8.  งานจัดทํารายงานการศึกษาหรือวัดผลการศึกษาและสถิติของชั้นเรียน 
  9.  งานอื่นที่เก่ียวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
 



 

  3.3.3  งานสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร  มีหนาที่เก่ียวกับ 
1.  ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานวิชาการศึกษา  โดยศึกษา  วิเคราะห  วิจัยวางแผนการแนะแนว

การศกึษาและอาชีพ 
2.  จัดการศึกษาของเทศบาล  รวมถึงวิเคราะห  วิจัยหลักสูตร การสรางและพัฒนา

หลักสูตรของวิชาการตางๆ      
3.  วิเคราะห  วิจัย  และการพัฒนาหนังสือและแบบเรียน  การวางแผนการศึกษา  การจัด

พิพิธภัณฑทางการศึกษา  จัดทํามาตรฐานสถานศึกษา 
 4.  จัดบริการสงเสริมการศึกษาโดยใชเทคโนโลยี  ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  ทําความเห็น
สรุปรายงาน  และเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาและสงเสริมการวิจัยการศึกษา 
 5.  วางโครงการสํารวจเก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูลและสถิติทางการศกึษา 

 4.  สวนสงเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
  4.1  ฝายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  มีหนาที่ควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงาน  ดังนี ้

  4.1.1  งานสงเสริมประเพณีศิลปะและวัฒนธรรม  มีหนาที่เก่ียวกับ 
 1.  งานสงเสริมประเพณี  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมในเทศกาลตางๆ ของทองถ่ิน 
  2.  งานสงเสริมสนับสนุนพระพุทธศาสนาดานตางๆ 
  3.  งานสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม ดานตางๆ  ที่เกี่ยวของ 
 4.  การติดตอประสานงานกับชุมชน  สถานศึกษา  หรือหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ 
 5.  งานควบคุม  ตรวจสอบ ติดตาม  วัดผล  ประเมินผล เก่ียวกับงานประเพณี  
ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น 
 6.  งานอ่ืนที่เก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 4.2  ฝายกิจกรรมเด็กและเยาวชน  มีหนาที่เก่ียวกับ 

 4.2.1  งานกีฬาและนันทนาการ  มีหนาที่เก่ียวกับ 
 1.  งานสงเสริมสนับสนุนพัฒนาดานกีฬาและนันทนาการ 
 2.  งานสงเสริมสนับสนุนพัฒนากีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย 
 3.  งานสงเสริมสนับสนุนการเขารวมแขงขันกีฬาเพื่อความเปนเลิศรายการตางๆ 
 4.  งานรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
 5.  งานศนูยเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย 
 6.  งานเก่ียวกับศูนยเยาวชนและนันทนาการ 
 7.  งานควบคุมตรวจสอบ  ติดตามผล  วัดผลดานกีฬาและนันทนาการ 
 8.  งานติดตอประสานงานกับสถานศึกษาหรือหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ 
 9.  งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 

 4.2.2  งานสถานแสดงพันธุสัตวและอนุรักษโบราณสถาน  มีหนาที่เก่ียวกับ 
 1.  งานควบคุมและรักษามาตรฐานของสถานแสดงพันธุสัตวน้ํา 
 2.  งานเผยแพรและประชาสัมพันธทางดานวิชาการสถานแสดงพันธุสัตวน้ํา 
  3.  งานใหบริการและสงเสริมความรูเก่ียวกับพันธุปลาน้ําจืดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 4.  งานกิจกรรมและนิทรรศการของสถานแสดงพันธุสัตวน้ํา 



 

  5.  งานสํารวจแหลงโบราณสถาน  จัดทําทะเบียนประวัติ 
  6.  งานควบคุม  ตรวจสอบสภาพโบราณสถานภายในเขตเทศบาล 
  7.  บํารุงรักษาและดูแลโบราณสถานตามระเบียบวิธีการที่กรมศิลปากรกําหนด 
  8.  งานเผยแพรประชาสัมพันธ 
 9.  งานกิจกรรมและนิทรรศการของสถานแสดงพันธุสัตวน้ํา 
 10.  งานติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ  

 4.2.3  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  มีหนาที่เก่ียวกับ 
 1.  งานพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเปนไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ 
 2.  งานสงเสริมสนับสนุนพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชนดานตาง ๆ 
 3.  งานลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด  และลูกเสือชาวบาน 
 4.  งานควบคุมตรวจสอบ  นิเทศติดตามผล  วัดผลกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
 5.  งานติดตอประสานงานกับชุมชนสถานศึกษาหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 
 6.  งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กองสวัสดกิารสังคม 

เปนหนวยงานหนึ่งท่ีควบคุมดูแลรับผิดชอบในสวนของงานธุรการ ฝายสังคมสงเคราะห และ
ฝายพัฒนาชุมชน  โดยแบงหนวยงานและหนาที่ความรับผิดชอบ   ดังนี ้

1.  งานธุรการ    มีหนาที่เก่ียวกับ 
1.  งานสารบรรณ 
2.  งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงานและใหบริการเรื่องสถานที่  

วัสดุอุปกรณ ติดตอและอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ 
3.  งานประสานเก่ียวกับการประชุม 
4.  งานตรวจสอบแสดงรายการเก่ียวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ 
5.  งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ 
6.  งานจัดทําคําสั่งและประกาศ 
7.  งานรับเรื่องราวรองทุกขและรองเรียน 
8.  งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและการใหบําเหน็จความชอบเปน 

กรณีพิเศษ แกพนักงาน  และลูกจาง 
9.   งานการลาพักผอนประจําปและการลาอื่น ๆ 
10.  งานอื่นที่เก่ียวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

  2.  ฝายพัฒนาชุมชน   มีหนาที่ควบคมุดูแลการปฏิบัติงานในหนาที่ของงานพัฒนาชุมชน 

   2.1  งานพฒันาชุมชน    มีหนาที่เก่ียวกับ 
1.  งานสํารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพ่ือรับผิดชอบในการปรับปรุง        

ชุมชนของตนเอง 
2.  งานฝกอบรมและเผยแพรความรูเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน 
3.  งานจัดระเบียบชุมชน 
4.  งานจัดเก็บขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.) 
5.  งานจัดประชุมประชาคมหมูบาน/ชุมชน    

   6.  งานจัดทําแผนชุมชน 
    7.  งานจัดทําโครงการดานเศรษฐกิจพอเพียง 

8.  งานอื่นๆที่เก่ียวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

2.2  งานสงเสริมและสวัสดิการชุมชน  มีหนาที่เก่ียวกับ 
1.  งานมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนคริน 
2.  งานพัฒนาที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอมชุมชนแออัด/เสื่อมโทรม 
3.  งานจัดทําโครงการชวยเหลือในดานตางๆ ใหแกสังคม 
4.  งานประสานและรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในดานสวัสดิการสังคม 
5.  งานอันเก่ียวเนื่องกับการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
6.  งานอื่นๆที่เก่ียวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 
 



 

2.3  งานสงเสริมและพฒันาอาชีพ  มีหนาที่เก่ียวกับ 
1. งานสํารวจขอมูลกลุมอาชีพ – รายไดชุมชน 
2. งานจัดตั้งกลุมอาชีพและพัฒนาอาชีพในชุมชน 
3. งานอนุรักษและสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น 
4. อบรมใหความรูกลุมอาชีพ  ดานผลิตภัณฑ  ดานการตลาด 
5. งานอ่ืนๆ  ที่เก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3.  ฝายสังคมสงเคราะห มีหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในหนาที่ของงาน                                 
สังคมสงเคราะห  งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 

  3.1  งานสังคมสงเคราะห   มีหนาที่เก่ียวกับ 
  1.  งานเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 
  2.  งานเบ้ียยังชีพคนพิการ  
  3.  งานเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 
  4.  งานชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคม 
  5.  งานสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 6.  งานชวยเหลือผูตองราชทัณฑฯ  

7.  งานสวัสดีประชากรอาวุโส 
8. งานอ่ืนที่เก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3.2  งานสงเสริมสวัสดิการสังคม  มีหนาที่เก่ียวกับ 
1.  งานสงเสริมสวัสดิการกองทุนชุมชน 
2.  งานสงเสริมกิจการหอพัก 
3.  งานการฌาปนกิจสงเคราะห 
4.  งานสงเสริมบุคคลดีเดน 
5.  งานอื่นที่เก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3.3  งานสงเสริมสิทธิประโยชน  มีหนาที่เก่ียวกับ 
1.  งานชวยเหลือผูประสบภัย 
2.  งานสงเสริมสิทธิสตร ี
3.  งานศูนยบริการคนพิการทั่วไป 
4.  งานสงเสริมผูแสดงความสามารถ 
5.  งานอื่นที่เก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   หนวยตรวจสอบภายใน    

   งานตรวจสอบภายใน  มีหนาที่เก่ียวกับ 
1.  งานตรวจสอบบัญชี  ทะเบียน และเอกสารที่เก่ียวของ 
2.  งานตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงิน 
3.  งานตรวจสอบเอกสารการรับเงนิทุกประเภท 
4.  งานตรวจสอบภาษีทั้งภายนอกและภายใน 
5.  งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงินการบัญชีการจัดเก็บรายได 
6.  งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา 
7.  งานตรวจสอบทรัพยสินของเทศบาล 
8.  งานตรวจสอบการทําประโยชนทรัพยสินของเทศบาล 
9.  งานอื่นที่เก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ทั้งนี้  ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่  1   ตุลาคม  พ.ศ. 2563  เปนตนไป 

  จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ   ณ    ตุลาคม  พ.ศ.  2563 
 

 

                                                  บรรจง    โฆษิตจิรนันท 
(นายบรรจง    โฆษิตจิรนันท) 
นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 

 

 
 


