มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของ
กองวิชาการและแผนงาน
ประกอบดวย 2 งาน 3 ฝาย
๑. งานธุรการ
๒. งานสารบรรณ
๓. ฝายแผนและงบประมาณ
๔. ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ
๕. ฝายนิติการ
1. งานธุรการ มีหนาที่
(1) จัดทําคําสั่งตางๆของกองวิชาการและแผนงาน
(2) จัดทําระบบควบคุมภายในของกองวิชาการและแผนงาน
(3) จัดเตรียม/ใหบริการและติดตออํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการใชสถานที่ วัสดุอุปกรณเพื่อใชในการ
จัดงานตางๆ
(4) ประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล/คณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ
(5) งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหนวยงานตางๆ ที่ขอความรวมมือ
(6) ตรวจสอบการเบิกจายพัสดุของกองวิชาการและแผนงาน
(7) งานบริหารงานบุคคลของกองวิชาการและแผนงาน
(8) ดานงานสวัสดิการของกองวิชาการและแผนงาน
(9) การแจงเวียนหนังสือ เอกสารทางราชการ
(10) จัดทําฎีกาเบิกจายตางๆ
(11) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
2. งานสารบรรณ มีหนาที่
(1) ติดตามจัดเก็บขอมูล หนังสือราชการ ประกาศ คําสั่ง สถิติเบื้องตนใหเปนหมวดหมู
(2) ควบคุมการรับ – สงหนังสือ เก็บและคนเอกสาร
(3) จัดทําบัญชีการเบิกจายเงินเดือนของกองวิชาการและแผนงาน
(4) จัดทําฏีกาเบิกจายเงินประเภทตางๆ ของกองวิชาการและแผนงาน
(5) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเหรียญจักรพรรดิมาลาและผูทําคุณประโยชน
(6) จัดทําทะเบียนคุมยอดงบประมาณ ประเภทเงินเดือน คาตอบแทน สวัสดิการตางๆ
(7) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
3. ฝายแผนและงบประมาณ ประกอบดวย 3 งาน ดังนี้
3.1 งานวิเคราะหนโยบายและแผน มีหนาที่
(1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางวิธีการในงานวิเคราะหนโยบายและแผน
(2) ศึกษา คนควา และวิเคราะห เพื่อกําหนดลักษณะมาตรฐานการปฏิบัติงานวิเคราะหนโยบาย
และแผน
(3) สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงานวิเคราะหนโยบายและแผน
(4) ศึกษา คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหาเกี่ยวกับงานวิเคราะหนโยบายและแผน
(5) รวบรวมวิเคราะหและใหบริการขอมูลสถิติที่จําเปนตองนํามาใชในการวางแผนและการ
ประเมินผลตามแผนทุกระดับ

(6) วิเคราะห และพยากรณการเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมือง และความพอเพียงของบริการ
สาธารณูปโภคหลัก
(7) วิเคราะหและคาดคะเนรายได รายจายของเทศบาลในอนาคต
(8) จัดทําและเรียบเรียงแผนพัฒนา
(9) ประสานงานกับหนวยงานในเทศบาล และหนวยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปการในเขต
เทศบาลเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาเทศบาล
(10) กําหนดเคาโครงของแผนพัฒนาเทศบาล
(11) วิเคราะหความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของ
(12) จัดทําแผนดําเนินงาน
(13) รวบรวมผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกหนวยงาน
ในกองวิชาการและแผนงาน
(14) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
3.2 งานวิจัยและประเมินผล มีหนาที่
(1) ศึกษาวิเคราะหและวิจัยปญหาทั้งในดานการปกครอง การบริหาร และการปฏิบัติงานของ
เทศบาล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไขปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องดังกลาวใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(2) ติดตามการกําหนดนโยบายและรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานหนวยงาน
ภายในเทศบาล
(3) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติคณะเทศมนตรี
(4) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
(5) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการพิเศษ และตามนโยบายของทางราชการ
(6) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกหนวยงาน
(7) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
3.3 งานจัดทํางบประมาณ มีหนาที่
(1) งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจําปใหหนวยงานตาง ๆ ทราบและ
ดําเนินการ
(2) งานรวบรวมขอมูลสถิติและวิเคราะหงบประมาณ
(3) งานเสนอแนะและใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณ
(4) งานจัดทํางบประมาณรายจายประจําปของเทศบาลและงบประมาณ รายจายเพิ่มเติม (ถามี)
(5) ตรวจสอบการโอนงบประมาณ ใหคําปรึกษาโอนงบประมาณขามหนวยงาน และรายงานการ
โอนงบประมาณ
(6) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
4. ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ ประกอบดวย 4 งาน ดังนี้
4.1 งานบริการและเผยแพรวิชาการ มีหนาที่
(1) บริการและเผยแพรขอมูลขาวสารดานวิชาการและขาวสารของเทศบาล
(2) เผยแพรสนับสนุนผลงาน/กิจกรรม/นโยบายของเทศบาล จังหวัดและรัฐบาล
(3) เผยแพรศิลปวัฒนธรรมของชาติและทองถิ่น
(4) ศึกษา วิเคราะห วิจัย วางแผนดานการประชาสัมพันธการใหบริการและเผยแพรขอมูลดาน
วิชาการโดยรวบรวมขอคิดเห็นของประชาชน ปญหาขอขัดของตางๆ ที่เกี่ยวกับงานในหนาที่
(5) รวบรวมขอมูลสถิติตางๆ เพื่อประโยชนในการประชาสัมพันธ การใหบริการและเผยแพร
ทางดานวิชาการ
(6) ใหบริการขอมูลดานสารสนเทศ/ใหคําแนะนํา ปรึกษา แกเจาหนาที่หรือหนวยงาน
(7) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

4.2 งานประชาสัมพันธ มีหนาที่
(1) เผยแพรขอมูลขาวสาร ผลงาน นโยบายตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลทางสื่อประชาสัมพันธ
ทุกชนิด
(2) จัดทําขาวสารที่เห็นวาเปนประโยชนตอเทศบาลเพื่อเผยแพรแกประชาชนและสื่อมวลชนทราบ
(3) ประสานงานสื่อมวลชนทุกแขนงเพื่อการเผยแพรประชาสัมพันธภาพลักษณของเทศบาล
(4) ผลิตสื่อหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชาสัมพันธและกิจกรรมของเทศบาลเผยแพรใหหนวยงาน
ตางๆ และประชาชนทราบ เชน ปายประชาสัมพันธ แผนผับ แผนปลิว วารสาร จุลสาร รายงานกิจการ
เทศบาลและเปนผูสื่อขาวรัฐสภาภาคจังหวัดนครราชสีมา
(5) พิจารณานําเสนอขาว/คอลัมนที่หนังสือพิมพทั้งสวนกลางและสวนทองถิ่นลงเกี่ยวกับขาวสาร
กิจกรรมของเทศบาลเพือ่ นําเสนอผูบังคับบัญชาทราบ
(6) ควบคุมและรับผิดชอบงานบริหารทั่วไปของงานประชาสัมพันธ
(7) พิจารณา วิเคราะหขาวสาร ทางคอลัมนหนังสือพิมพสวนกลางและสวนทองถิ่น และสื่อ
ทีวี เคเบิ้ล ทองถิ่นและวิทยุทองถิ่น สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
(8) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
4.3 งานสงเสริมการทองเที่ยว มีหนาที่
(1) สํารวจ รวบรวม ปจจัยพื้นฐานและเก็บขอมูลดานการทองเที่ยว เชน สถานบริการ โรงแรม
ที่พัก รานอาหาร แหลงทองเที่ยวตาง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมา
(2) จัดทําบทความ ขาว เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวในกิจกรรม งานประเพณีตาง ๆ ที่เทศบาลจัด
ขึ้นเพื่อเผยแพรทางหนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและเว็บไซตเทศบาลนครนครราชสีมา
(3) จัดทําเอกสาร แผนพับ คูมือแนะนําแหลงทองเที่ยวทั้งในเขตเทศบาลและในจังหวัด
นครราชสีมา
(4) ติดตอประสานงานและเขารวมประชุมในการพัฒนาการทองเที่ยวรวมกับหนวยงานทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน องคกรดานการทองเที่ยว ชุมชน และสื่อมวลชน
(5) ดูแลอาคารแสดงแสง สี เสียง วีรกรรมทาวสุรนารี ใหเปนแหลงทองเที่ยวดานการเรียนรูดาน
ประวัติศาสตรของเมืองโคราช
(6) ดูแลศูนยบริการดานการทองเที่ยวใหเปนไปดวยความเรียบรอย
(7) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
4.4 งานวิเคราะหระบบสารสนเทศ มีหนาที่
(1) ดูแลระบบสารสนเทศของเทศบาลในการจัดเก็บขอมูลบันทึก ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง วิเคราะห
ขอมูล
(2) วางระบบ พัฒนาระบบ ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานเทศบาล
(3) ศึกษาวิเคราะหจัดระบบและวางแผนการประมวลผลขอมูลดวยเครื่องจักรประมวลผล
(4) งานบริการแกไขปญหาไวรัส ระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร โปรแกรมประยุกต
(5) ควบคุมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร
(6) ปรับปรุงขอมูลเทศบาลใหเปนปจจุบันเสมอ
(7) ควบคุมงานสืบคนและคนคืนขอมูล
(8) ควบคุมการวางขั้นตอนในการบันทึกขอมูล
(9) ควบคุมตรวจสอบเอกสารขอมูลกอนทําการบันทึก
(10) ควบคุมการดําเนินการบันทึกขอมูลและวางแผน จัดระบบการเก็บขอมูลใหเปนหมวดหมู
(11) ควบคุมวางแผน จัดซื้อ/จัดหา เครื่องมือเครื่องใช วัสดุอุปกรณที่ใชกับเครื่องคอมพิวเตอร

(12) ควบคุม ใหคําแนะนํา ปรึกษา แกเจาหนาที่หรือหนวยงานในการปอนขอมูลและเครื่อง
คอมพิวเตอร
(13) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
5. ฝายนิติการ ประกอบดวย 3 งาน ดังนี้
5.1 งานรับเรื่องราวรองทุกข มีหนาที่
(1) งานเกี่ยวกับการรองทุกข การอุทธรณ การชวยเหลือดานกฎหมาย
(2) งานสอบสวน สืบสวนพิจารณาดําเนินการทางวินัย การรองทุกข การอุทธรณ
(3) งานรวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมาย
(4) การตีความวินิจฉัยปญหาขอกฎหมาย การใหความเห็นทางวิชาการและตอบขอหารือการ
ปฎิบัติงานตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
(5) งานดําเนินการตามกฎหมาย เทศบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ
(6) ยกรางปรับปรุงแกไขเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
(7) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
5.2 งานนิติกรรมสัญญา มีหนาที่
(1) ตรวจรางพิจารณานิติกรรมสัญญา ประกาศ การจดทะเบียนสิทธินิติกรรม
(2) การตีความวินิจฉัยปญหาขอกฎหมาย การใหความเห็นทางวิชาการและตอบขอหารือการ
ปฎิบัติงานตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
(3) งานดําเนินการตามกฎหมาย เทศบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ
(4) ยกรางปรับปรุงแกไขเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
(5) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
5.3 งานกฎหมายและคดี มีหนาที่
(1) งานดานวินัยอุทธรณและรองทุกข งานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย
(2) สอบสวนขอเท็จจริง สอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
(3) งานดําเนินการตามกฎหมาย เทศบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ
(4) งานสอบสวนเปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย
(5) ชี้แจงขอเท็จจริงขอกฎหมายและใหความเห็นแกผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
(6) งานวินิจฉัยใหคําปรึกษาขอกฎหมายแกหนวยงานตาง ๆ
(7) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
--------------------------------------

