กองวิชาการและแผนงาน
งานธุรการ มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับ

(1) งานธุรการและงานสารบรรณ
(2) งานดูแลรักษา จัดเตรียม และให้บริการเรือ
่ งสถานที่

วัสดุอุปกรณ์
(3) งานติดต่อประสาน งานอํานวยความสะดวกในด้านต่าง
ๆ และงานพิธีการต่าง ๆ
(4) งานประสานงานเกีย่ วกับการประชุมสภาเทศบาล
คณะผูบ
้ ริหารและพนักงานเทศบาล
(5) งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่ วยงานต่าง ๆ
ทีข
่ อความร่วมมือ
(6) งานตรวจสอบ
แสดงรายการเกีย่ วกับเอกสารสําคัญของทางราชการ
(7)
งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานทีร่ าชการ
(8) งานจัดทําคําสั่งและประกาศ
(9) งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี
และงานพัสดุและทรัพย์สน
ิ ของหน่ วยงาน
(๑๐) งานอืน
่ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือตามทีไ่ ด้รบ
ั มอบหมาย

งานบริการข้อมูลข่าวสาร มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับ

(1) งานเผยแพร่ขา่ วสารของเทศบาลทางสือ
่ ต่าง ๆ
(2) งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สนับสนุนผลงาน
นโยบายของเทศบาล จังหวัด และรัฐบาล
(3) งานเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิน
่
(4) งานศึกษา วิเคราะห์ วิจยั วางแผนด้านประชาสัมพันธ์
โดยรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชน หรือปัญหาข้อขัดของต่าง ๆ
ทีเ่ กีย่ วกับงานในหน้าทีเ่ พือ
่ เสนอแนะฝ่ ายบริหารพิจารณาวางหลักเกณฑ์ปรับปรุง
และแก้ไขระเบียบวิธีการปฏิบตั งิ านให้
เหมาะสมและสัมพันธ์กบ
ั นโยบายของประเทศ
(5) งานส่งเสริมความรู ้
ความเข้าในกิจการของราชการแก่ประชาชนทั่วไป
(6)
งานจัดให้มีศน
ู ย์ขอ
้ มูลข่าวสารและให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
(๗) งานสารนิเทศและการสือ
่ สาร
(๘) งานรวบรวมสถิติ ข้อมูลด้านต่าง ๆ
เพือ
่ ประโยชน์ ตอ
่ การปฏิบตั งิ านของเทศบาล

(๙) งานอืน
่ ทีเ่ กีย่ วของหรือตามทีไ่ ดรับมอบหมาย

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับ

(1) งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูล
สถิตท
ิ จี่ าํ เป็ นต้องนํามาใช้ในการวางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ
(2)
งานจัดเตรียมเอกสารทีใ่ ช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่ วยง
านหรือองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง
(3)
งานวิเคราะห์และพยากรณ์ การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมืองและความ
พอเพียงของบริการสาธารณูปโภคหลัก
(4) งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้ - รายจ่าย
ของเทศบาลในอนาคต
(5) งานจัดทําและเรียบเรียงแผนพัฒนา
การกําหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจําปี
(6)
งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพือ
่ สนองหน่ วยงานหรือองค์กรทีเ่ กีย่ ว
ข้อง
-๒(7)
งานประสานงานกับหน่ วยงานในเทศบาลและหน่ วยงานอืน
่ ทีเ่ สนอบริการสาธาร
ณูปการในเขตเทศบาลและหน่ วยงานใกล้เคียงเกีย่ วกับการวางแผนพัฒนา
การปฏิบตั ต
ิ ามแผนและการประเมินผลตามแผน
(8)
งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบตั งิ านประจําปี ให้หน่ วยงานต่าง ๆ
ทราบ และดําเนินการ
(9) งานรวบรวมข้อมูล สถิตแ
ิ ละวิเคราะห์งบประมาณ
(10)
งานเสนอแนะให้คาํ ปรึกษาแนะนําเกีย่ วกับการจัดทํางบประมาณ
(11)
งานจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี ของเทศบาลและงบประมาณรายจ่ายเพิม
่ เติ
ม
(12) งานควบคุมการบริหารงบประมาณ การโอนเงิน
การแก้ไขเปลีย่ นแปลงงบประมาณ
(13) งานศึกษาหาหลักฐานรายได้ใหม่ ๆ ของเทศบาล

(14)
งานสํารวจประเมินความพึงพอใจของประชาชนตองานบริการของเทศบาล
รวมทัง้ รวบรวม สรุปผล เสนอแนะแนวทางปรับปรุงงานของเทศบาล
(๑๕)
งานติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
(๑๖) งานอืน
่ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือตามทีไ่ ด้รบ
ั มอบหมาย

งานนิตก
ิ าร มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับ

(1)
งานทางกฎหมายเกีย่ วกับการพิจารณาวินิจฉัยให้คาํ ปรึกษาและตีความปัญหาข้อ
กฎหมาย
(2) งานร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ
ขอบังคับและคําสั่งทีเ่ กีย่ วของ
(3) งานเกีย่ วกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา
(4) งานคดีปกครอง และงานคดีอืน
่ ๆ
(5)
งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทําทีล่ ะเมิดกฎหมายและเทศบัญญัติ
(6) งานสอบสวน
ตรวจพิจารณาดําเนินการเกีย่ วกับวินยั พนักงาน การร้องทุกข์และอุทธรณ์
(7) งานรับเรือ
่ งรองเรียน
หรือร้องทุกข์อน
ั เกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านของเทศบาล
(8) งานจัดทําและตรวจพิจารณานิตก
ิ รรม สัญญา
(9)
งานรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพือ
่ ดําเนินการตามกฎหมายเกีย่ วกับนิ
ติกรรม สัญญา
(10) งานตรวจอนุญาต ตามนิตก
ิ รรม
สัญญาหรือการอนุญาตประกอบการต่าง ๆ
(11) งานอืน
่ ทีเ่ กีย่ วของหรือตามทีไ่ ด้รบ
ั มอบหมาย

