กองวิชาการและแผนงาน มีหนาที่ความรับผิดชอบ จํานวน 4 ฝาย และ 1 งาน ตาม
กรอบอัตรากําลัง 3 ป (2561 – 2563 ) ซึ่งประกอบดวย
1. ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน
1.1 งานวิเคราะหนโยบายและแผน
1.2 งานวิจัยและประเมินผล
1.3 งานโครงการพิเศษ
1.4 งานกิจการธรรมาภิบาล
2. ฝายงบประมาณ
2.1 งานจัดทํางบประมาณ
2.2 งานวิเคราะหงบประมาณ
2.3 งานบริหารงบประมาณ
3. ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ
3.1 งานประชาสัมพันธ
3.2 งานสถิติขอมูลและสารสนเทศ
3.3 งานวิเทศสัมพันธ
3.4 งานบริการขอมูลขาวสารทองถิ่น
4. ฝายนิติการ
4.1 งานระเบียบกฎหมาย
4.2 งานรับเรื่องราวรองทุกข
4.3 งานสอบสวนและคดี
4.4 งานนิติกรรมสัญญา
5. งานธุรการ
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โดยมีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน มีหนาที่ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของงาน
วิเคราะหนโยบายและแผน งานวิจัยและประเมินผล งานโครงการพิเศษ และงานกิจการธรรมาภิบาล ดังนี้
1.1 งานวิเคราะหนโยบายและแผน มีหนาที่เกี่ยวกับ
1.1.1 งานรวบรวมวิเคราะหและใหบริการขอมูลสถิติที่จําเปนตองนํามาใชในการวางแผน
และการประเมินผลตามแผนทุกระดับ ใหบริการขอมูลแกหนวยงานภายในตลอดจนหนวยงานอื่น
1.1.2 งานจัดเตรียมเอกสารที่ใชประกอบพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหนวยงาน
หรือองคกรที่เกี่ยวของ
1.1.3 งานจัดทําและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกําหนดเคาโครงของแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา แผนพัฒนาเทศบาลสามป และแผนการดําเนินงานประจําป ตลอดจนดําเนินการปรับแผนงานโครงการ
ใหสอดคลองกับสถานการณ
1.1.4 งานจั ด ทํ า แผนงาน โครงการ เพื่ อ ขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณจากแหล ง
งบประมาณอื่น ตลอดจนประสานการดําเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนทุกประเภท
1.1.5 งานประสานกับหนวยงานในเทศบาลและหนวยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปโภค
ในเขตเทศบาลและหน ว ยงานใกล เ คี ย งเกี่ ย วกั บ การวางแผนการปฏิ บั ติ ต ามแผนและการประเมิ น ผลงาน
ตามแผน
1.1.6 รวบรวมการจั ด ทํ า รายงานการควบคุ ม ภายในระดั บ องค ก รตามระเบี ย บ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 (ขอ 5)
1.1.7 รวบรวมการจัดทํารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงาน
ย อย (สํ า นั ก/กอง) และระดั บ องค กร ตามระเบี ย บคณะกรรมการตรวจเงิ น แผ น ดิ น ว าด ว ยการกํ าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 (ขอ 6)
1.1.8 เป น ผู ร ายงานและบั น ทึ กข อมู ล โครงการสารสนเทศการบริ ห ารจั ดการเพื่ อการ
วางแผนและประเมินผลการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.1.9 ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่

-31.2 งานวิจัยและประเมินผล มีหนาที่เกี่ยวกับ
1.2.1 งานศึกษาวิเ คราะห และวิจั ยป ญหาทั้งในดานการปกครอง การบริ ห ารและการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลรวมทั้งเสนอแนะทางแกไขปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องดังกลาวใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.2.2 งานกํ า หนดนโยบายและรั บ ผิ ด ชอบในการติ ด ตามประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
ของหนวยงานภายในเทศบาล
1.2.3 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลและโครงการที่สําคัญ
ตางๆ ไดแกนโยบาย แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคงของ
ประเทศ ทั้งนี้ อาจเปนนโยบาย แผนงานเทศบาล แผนงานจังหวัด และโครงการระดับชาติหรือระดับจังหวัด
แลวแตกรณี
1.2.4 งานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการพิเศษของเทศบาล
1.2.5 งานจั ด ทํ า ข อ มู ล ประเมิ น ตนเองตามแบบติ ด ตามประเมิ น ผลการจั ด บริ ก าร
สาธารณะตามเกณฑชี้วัดและคาเปาหมายขั้นต่ําของเทศบาลนครระยอง(ปตอ.)
1.2.6 งานประเมินผลการปฏิบัติราชการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของเทศบาล
1.2.7 งานประสานจัดทําผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดระยอง (GPP)
1.2.8 งานจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี
1.2.9 งานจั ด ทํ า รายงานแสดงผลการปฏิ บั ติ ง านประจํ า ป ข องเทศบาลนครระยอง
(Annual Report)
1.3 งานโครงการพิเศษ มีหนาที่เกี่ยวกับ
1.3.1 งานศึกษา วิเคราะหเกี่ยวกับโครงการพิเศษของเทศบาลและตามนโยบายของทาง
ราชการ
1.3.2 งานประสานในการดํ าเนิ น การเกี่ ย วกั บ โครงการพิ เ ศษของเทศบาลและตาม
นโยบายของทางราชการ
1.4 งานกิจการธรรมาภิบาล มีหนาที่เกี่ยวกับ
1.4.1 รวบรวมและใหบริการขอมูลพระราชกฤษฎีกาการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีโดย
ใหบริการขอมูลแกหนวยงานภายในตลอดจนหนวยงานอื่น

-41.4.2 งานจัดเตรียมเอกสารที่ใชประกอบพิจารณาการตรวจ ตามหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี
1.4.3 งานประสานกั บ หน ว ยงานในเทศบาลให ดํ าเนิ น การตามพระราชกฤษฎี กาการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี
1.4.4 ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่
2. ฝายงบประมาณ มีหนาที่ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของงานจัดทํา
งบประมาณ งานวิเคราะหงบประมาณ และงานบริหารงบประมาณ ดังนี้
2.1 งานจัดทํางบประมาณ มีหนาที่เกี่ยวกับ
2.1.1 จั ดทํ ากรอบวงเงิ น และจัด ทํ าคํ าแถลงประกอบงบประมาณ จั ด ทํา เทศบัญญั ติ
งบประมาณรายจายประจําปและเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมระหวางป
2.1.2 จัดทํางบประมาณในระบบบัญชีคอมพิวเตอรของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
2.1.3 ตรวจสอบและจัดทํารายการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายของทุกสํานัก/กอง
2.1.4 ตรวจสอบและจั ดทํ ารายการแก ไขเปลี่ ย นแปลงคํ าชี้ แจงประกอบงบประมาณ
รายจายทุกสํานัก/กอง
2.1.5 ตรวจสอบจั ด ทํ า ประกาศเผยแพร เ ทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ยประจํ า ป /
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม และรายงานการโอน/แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
2.1.6 จัด ทําโครงการเพื่อขออนุ มัติ เงิ นอุ ด หนุ นจากกรมส งเสริ มการปกครองทองถิ่ น /
องคการบริหารสวนจังหวัดระยองหรือหนวยงานอื่น
2.1.7 ใหคําปรึกษาแนะนํา/ประชุมซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับ การจัดทํางบประมาณ
ใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
2.2 งานวิเคราะหงบประมาณ มีหนาที่เกี่ยวกับ
2.2.1 จัดทําและพัฒนาหลักเกณฑการวิเคราะหงบประมาณใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
และกําหนดมาตรฐานการวิเคราะหงบประมาณ
2.2.2 รวบรวมระเบี ย บ ข อบั ง คั บ คํ า สั่ งเกี่ ย วกั บ วิ ธี การงบประมาณ และมาตรฐาน
ครุภัณฑใหหนวยงานตางๆ ทราบและถือปฏิบัติ

-52.2.3 การจัดทําหลักเกณฑการจัดทําคําของบประมาณในแตละปเพื่อประโยชนในการ
วิเคราะหและจัดทํางบประมาณ
2.2.4 ศึ กษาวิ เ คราะหขอมู ลด านการงบประมาณ ข อมู ล เกี่ย วกั บนโยบาย แผนงาน
โครงการ และแผนปฏิบัติงานประจําป รวมทั้งวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการเบื้องตน ตลอดจนขีด
ความสามารถของหนวยงานผูเสนอของบประมาณ และสถานะการเงินของเทศบาลนครระยอง
2.2.5 ใหคําแนะนําแกทุกหนวยงาน
2.3 งานบริหารงบประมาณ มีหนาที่เกี่ยวกับ
2.3.1 ศึกษาวิเคราะหสถานการณการคลังของเทศบาลนครระยอง เพื่อวางแผนการใช
จายเงินและการกําหนดทิศทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม
2.3.2 ศึ ก ษาวิ เ คราะห เ พื่ อ ติ ด ตามประเมิ น ผลการใช จ ายงบประมาณให เ ป น ไปตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายของแผนงานตามงบประมาณของเทศบาลนครระยอง และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
อยางเปนระบบและตอเนื่อง
2.3.3 วิเ คราะหการบริห ารงบประมาณรายจายให สอดคลองกั บภาระหน าที่รวบรวม
ศึกษา วิเคราะหปญหาและอุปสรรคในดานการบริหารงบประมาณ เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ
ผูบริหาร การเตรียมเอกสารขอมูลชี้แจงตอสภาเทศบาลนครระยอง
2.3.4 ใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงานในความรับผิดชอบ เพื่อใหการใชจายงบประมาณ
เปนไปตามเทศบัญญัติและระเบียบวิธีการงบประมาณ
3. ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ มีหนาทีค่ วบคุม กํากับ ดูแล และตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของงานประชาสัมพันธ งานสถิติขอมูลและสารสนเทศ งานวิเทศสัมพันธ และงานบริการขอมูล
ขาวสารทองถิ่น
3.1 งานประชาสัมพันธ มีหนาที่เกี่ยวกับ
3.1.1 งานเผยแพรขาวสารของเทศบาล ทางสื่อตาง ๆ ทุกชองทาง เชน เสียงตามสาย
เคเบิ้ลทีวี เว็บไซด เฟสบุค หนังสือพิมพ วิทยุ รถประชาสัมพันธ ปายประชาสัมพันธ ประกาศ วารสาร ฯลฯ
3.1.2 งานเผยแพรสนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล จังหวัดและรัฐบาล
3.1.3 งานเผยแพรศิลปวัฒนธรรมของชาติและทองถิ่น

-63.1.4 งานศึกษา วิเคราะห วิจัย วางแผนดานประชาสัมพันธ โดยรวบรวมความคิดเห็น
ของประชาชน หรือปญหาขอขัดของตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ เพื่อเสนอแนะฝายบริหารพิจารณา
วางแผนหลักเกณฑปรับปรุงและแกไขระเบียบวิธีการปฏิบัติงานใหเหมาะสมและสัมพันธกับนโยบายของ
ประเทศ
3.1.5 งานรวบรวมขอมูลขาวสารตาง ๆ สรุปขาวที่เกี่ยวกับเทศบาลและขาวที่เปน
ประโยชนในการประชาสัมพันธ
3.1.6 งานจัดทําขอกําหนดงาน จางผลิตรายการโทรทัศนของเทศบาลนครระยอง
การเชาและบริหารระบบโครงขายเสียงตามสายเทศบาลนครระยอง การจัดทําปฏิทินประจําป วารสาร
ประชาสัมพันธของเทศบาลนครระยอง และงานจางเหมาเชาชองสัญญาณการออกอากาศของเทศบาล
นครระยอง และอื่น ๆ
3.1.7 ตรวจสอบงานผลิตรายการโทรทัศนและการเชาชองสัญญาณการออกอากาศของ
เทศบาลนครระยอง
3.1.8 งานจัดทําวารสารของเทศบาล
3.1.9 งานจัดทําเว็บไซด เว็บบอรด กิจกรรมตาง ๆ ของเทศบาล
3.1.10 งานจัดทําปายประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ ของเทศบาล
3.1.11 งานบันทึกภาพถายกิจกรรมของเทศบาล และเขียนขาวเผยแพรประชาสัมพันธ
ทางสื่อทุกประเภท
3.1.12 งานดูแลรับผิดชอบจัดเก็บและรักษาอุปกรณการถายภาพใหพรอมใชงาน
3.1.13 ตรวจสอบ แกไขระบบเสียงตามสายและเคเบิ้ลทีวีใหสามารถเผยแพรขาวไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
3.1.14 ควบคุม ดูแล เจาหนาที่เปดเสียงตามสายทุกวัน และทําหนาที่ประกาศเสียงตาม
สายภาคพิเศษ และในวันหยุดราชการ
3.1.15 งานประสานดานสื่อมวลชนทุกแขนง ทั้งโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ ฯลฯ เพื่อให
มาทําขาวกิจกรรมของเทศบาล โดยการจัดทําหนังสือเชิญ โทรศัพท โทรสาร E-mail sms ฯลฯ
3.1.16 ติดตอประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ เพื่อจัดเตรียมขอมูลเขียนและแจกขาว
สื่อมวลชน

-73.1.17 งานจัดทําสปอต เผยแพรกิจกรรมสําคัญ ๆ เชน งานประเพณี และขาวสาร
ตาง ๆ เพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุ เสียงตามสายเคเบิ้ลทีวี และรถประชาสัมพันธ
3.1.18 ควบคุมดูแลงานตอนรับและใหบริการประชาชน ณ ศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ
(เคานเตอรประชาสัมพันธ)
3.1.19 จัดทําแผนงาน/โครงการ และคําของบประมาณรายจายประจําป พรอมราง
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโครงการและครุภัณฑตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานประชาสัมพันธ
3.1.20 งานควบคุมการติดตั้งเครื่องเสียงในกิจกรรมตาง ๆ ของเทศบาล ทั้งภายใน
เทศบาล และนอกเทศบาล
3.1.21 เปนพิธีกร ในงานพิธีการตาง ๆ ของเทศบาล เชน การอบรมสัมมนา การประชุม
การตอนรับคณะ งานสังสรรค
3.1.22 งานตอนรับคณะศึกษาดูงานและผูที่มาเยี่ยมชมเทศบาลทั้งในและนอกสํานักงาน
เทศบาล หรืองานที่เกี่ยวของรวมทั้งสงเสริมและเผยแพร แนะนําสถานที่สําคัญของชาติและทองถิ่น
3.1.23 จัดทําสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนเสนอผูบังคับบัญชา ภายใน
วันที่ 25 ของทุกเดือน เพื่อนําบรรจุเขาวาระการประชุมประจําเดือนตอไป
3.2 งานสถิติขอมูลและสารสนเทศ มีหนาที่เกี่ยวกับ
3.2.1 ควบคุม ศึกษา วิเคราะห ออกแบบโครงสรางพื้นฐานทางดานระบบคอมพิวเตอร และ
เครือขายของเทศบาลนครระยองใหไดมาตรฐาน และเหมาะสมกับการใชงานภายในองคกร
3.2.2 ควบคุม ดูแล และบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอรและเครือขายใหสามารถทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งเชื่อมโยงกับหนวยงานภายในสังกัดเทศบาลนครระยอง และหนวยงานภายนอกอื่นที่
เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.2.3 ควบคุม ดูแล และบริหารจัดการระบบสารสนเทศและฐานขอมูลใหมีความปลอดภัย และ
สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.2.4 ควบคุม ศึกษา วิเคราะห วางแผน และดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงทางดาน
ระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย (IT Risk Management) รวมไปถึงระบบสารสนเทศที่ใชภายในองคกร
3.2.5 ควบคุม ศึกษา และวิเคราะหขอมูลเพื่อจัดทํารางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของเทศบาลนครระยอง โดยใหมีความครอบคลุมในองคประกอบทั้งระบบคอมพิวเตอร (Hardwaer,
Software) ทรัพยากรบุคคล (People ware) และระบบเครือขาย(Network) โดยใหคํานึงถึงการใชทรัพยากรและ
ระบบสารสนเทศกลางรวมกัน

-83.2.6 จัดทําแผนงาน/โครงการ และคําของบประมาณรายจายประจําป พรอมรางรายละเอียด
คุณลักษณะของโครงการและครุภัณฑตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับระบบคอมพิวเตอร และเครือขายของเทศบาลนคร
ระยอง
3.2.7 ควบคุ ม ศึ กษา วิ เ คราะห วางแผน และดํ าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาบุ คลากรของ
เทศบาลนครระยอง ใหมีความรู ความเขาใจ และสามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพและ
คุมคา
3.2.8 จัดการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของเทศบาลนครระยอง และคณะกรรมการรางรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโครงการและ
ครุภัณฑตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับระบบคอมพิวเตอรและเครือขายของเทศบาลนครระยอง เชน จัดทําคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ ประสานการประชุม จัดทําเอกสารและรายงานการประชุม เปนตน
3.2.9 รวบรวม ตรวจสอบ จัดเก็บ นําเขา และแกไขปญหา พรอมทั้งใหคําปรึกษาและแนะนํา
เกี่ ย วกั บ การนํ า เข า ข อ มู ล ต า ง ๆ ให แ ก ห น ว ยงานในสั ง กั ด เทศบาลนครระยอง ที่ มี ก ารนํ า เสนอใน
www.rayongcity.net และ www.rayongcity.go.th และเว็บไซดของหนวยงานในสังกัดเทศบาลนครระยอง
3.2.10 ตรวจสอบและแกไขปญหา พรอมทั้งใหคําปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับการใชงานระบบ
สารสนเทศตาง ๆ ของเทศบาลนครระยอง เชน ระบบการบริหารสํานักงานอิเล็กทรอนิกส(e-Office) ระบบ
การใหบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบแผนที่ภาษี (LTAX 3000) เปนตน รวมไปถึง
ระบบสารสนเทศตาง ๆ ที่หนวยงานภายนอกจัดทําขึ้น เชน ระบบ e-Office ของสํานักงานจังหวัดระยอง และ
ระบบ e-laas ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เปนตน
3.2.11 ตรวจสอบและแกไขปญหา พรอมทั้งใหคําปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับ การใชงานเครื่อง
คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง พรอมทั้งรายงานผลการตรวจสอบและแกไขปญหาดังกลาว โดยตองสรุปขอมูล
ทั้งหมด ณ วันที่ 20 ของทุกเดือน และนําเสนอขอมูลตอผูบังคับบัญชา ในระดับเหนือขึ้นไปใหแลวเสร็จภายในวันที่
25 ของทุกเดือน เพื่อนําเขาบรรจุในวาระการประชุมประจําเดือนตอไป
3.2.12 ตรวจสอบและแกไขปญหา พรอมทั้งใหคําปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับการใชงานระบบ
เครือขายและระบบรักษาความปลอดภัยเครือขายคอมพิวเตอรของเทศบาลนครระยอง พรอมทั้งรายงานผลการ
ตรวจจับและปองกันไวรัสคอมพิวเตอร และรายงานขอมูลจราจรคอมพิวเตอร โดยตองสรุปขอมูลทั้งหมด ณ วันที่
20 ของทุกเดือน และนําเสนอตอผูบังคับบัญชาในระดับเหนือขึ้นไปใหแลวเสร็จภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน เพื่อ
นําเขาบรรจุในวาระการประชุมประจําเดือนตอไป

-93.2.13 ควบคุม ดูแล ปรับปรุง พัฒนาโครงสรางของการนําเสนอขอมูลและบริหารจัดการเว็บไซด
ของเทศบาลใหเปนปจจุบัน
3.2.14 รวบรวมจัดทําเอกสารการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของทุกหนวยงาน สงให
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรจังหวัดระยองพิจารณา
3.2.15 จัดทําแผนแมบท ICT ของเทศบาลนครระยอง
3.3 งานวิเทศสัมพันธ มีหนาที่เกี่ยวกับ
3.3.1 ประสานงานความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน
3.3.2 ประสานงานความสัมพันธกับหนวยงานอื่น และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ภายในประเทศ
3.3.3 ประสานงานขอความช ว ยเหลื อ และความร ว มมื อ จากองค ก รหรื อ หน ว ยงาน
ตางประเทศ ในเรื่องทุนฝกอบรม การศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา และวิจัย
3.3.4 ประสานการจัด ประชุ มระหว างประเทศเกี่ย วกั บงานกิจ กรรมที่เ กี่ย วข องกับ งาน
เทศบาล เชน โครงการความรวมมือระหวางเทศบาลนครระยองกับเทศบาลในตางประเทศ
3.3.5 จัดทําเอกสารทางวิชาการดานความรวมมือกับตางประเทศ ที่เกี่ยวของกับภารกิจ
ของเทศบาล
3.3.6 ประสานงาน รับรอง และอํานวยความสะดวกแกผู แทนจากหนวยงานตางประเทศ
ในการเยี่ยมชมกิจกรรมตาง ๆ ของเทศบาล
3.3.7 ประสานงานโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยและนักวิชาการจากองคกรตางประเทศ
3.3.8 ประสานงานการลงนามในสัญญาความรวมมือกับหนวยงาน สถาบันและเทศบาลใน
ตางประเทศ
3.3.9 ใหคําปรึกษาอํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่และอาสาสมัครชาวตางประเทศ ที่
เขามาชวยงานหรือมาใหความชวยเหลือในดานตาง ๆ
3.3.10 แปลเอกสาร รางโตตอบหนังสือภาษาตางประเทศ
3.3.11 ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับภาษาตางประเทศ เพื่อสรางสัมพันธภาพที่ดี
ตอหนวยงานและภาพพจนของประเทศ

-103.3.12 จั ด ทํ าแผนงาน/โครงการ และคํ าของบประมาณร ายจ ายประจํ า ป พร อมร า ง
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโครงการและครุภัณฑตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานวิเทศสัมพันธ
3.4 งานสถิติขอมูลและสารสนเทศ มีหนาที่เกี่ยวกับ
3.4.1 ควบคุม ศึกษา วิเคราะห ออกแบบโครงสรางพื้นฐานทางดานระบบคอมพิวเตอร และ
เครือขายของเทศบาลนครระยองใหไดมาตรฐาน และเหมาะสมกับการใชงานภายในองคกร
3.4.2 ควบคุม ดูแล และบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอรและเครือขายใหสามารถทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งเชื่อมโยงกับหนวยงานภายในสังกัดเทศบาลนครระยอง และหนวยงานภายนอกอื่นที่
เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.4.3 ควบคุม ดูแล และบริหารจัดการระบบสารสนเทศและฐานขอมูลใหมีความปลอดภัย และ
สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.4.4 ควบคุม ศึกษา วิเคราะห วางแผน และดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงทางดาน
ระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย (IT Risk Management) รวมไปถึงระบบสารสนเทศที่ใชภายในองคกร
3.4.5 ควบคุม ศึกษา และวิเคราะหขอมูลเพื่อจัดทํารางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สารของเทศบาลนครระยอง โดยให มีค วามครอบคลุ ม ในองค ป ระกอบทั้ ง ระบบคอมพิ ว เตอร ( Hardwaer,
Software) ทรัพยากรบุคคล (People ware) และระบบเครือขาย(Network) โดยใหคํานึงถึงการใชทรัพยากรและ
ระบบสารสนเทศกลางรวมกัน
3.4.6 จัดทําแผนงาน/โครงการ และคําของบประมาณรายจายประจําป พรอมรางรายละเอียด
คุณลักษณะของโครงการและครุภัณฑตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับระบบคอมพิวเตอร และเครื อขายของเทศบาลนคร
ระยอง
3.4.7 ควบคุม ศึกษา วิเคราะห วางแผน และดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล
นครระยอง ใหมีความรู ความเขาใจ และสามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา
3.4.8 จัดการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสารของเทศบาลนครระยอง และคณะกรรมการร างรายละเอี ย ดคุ ณลั กษณะเฉพาะของโครงการและ
ครุภัณฑตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับระบบคอมพิวเตอรและเครือขายของเทศบาลนครระยอง เชน จัดทําคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ ประสานการประชุม จัดทําเอกสารและรายงานการประชุม เปนตน

-113.4.9 รวบรวม ตรวจสอบ จัดเก็บ นําเขา และแกไขปญหา พรอมทั้งใหคําปรึกษาและแนะนํา
เกี่ ย วกั บ การนํ า เข า ข อ มู ล ต า ง ๆ ให แ ก ห น ว ยงานในสั ง กั ด เทศบาลนครระยอง ที่ มี ก ารนํ า เสนอใน
www.rayongcity.net และ www.rayongcity.go.th และเว็บไซดของหนวยงานในสังกัดเทศบาลนครระยอง
3.4.10 ตรวจสอบและแกไขปญหา พรอมทั้งใหคําปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับการใชงานระบบ
สารสนเทศตาง ๆ ของเทศบาลนครระยอง เชน ระบบการบริหารสํานักงานอิเล็กทรอนิกส(e-Office) ระบบ
การใหบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบแผนที่ภาษี (LTAX 3000) เปนตน รวมไปถึง
ระบบสารสนเทศตาง ๆ ที่หนวยงานภายนอกจัดทําขึ้น เชน ระบบ e-Office ของสํานักงานจังหวัดระยอง และ
ระบบ e-laas ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เปนตน
3.4.11 ตรวจสอบและแกไขปญหา พรอมทั้งใหคําปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับการใชงานเครื่อง
คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง พรอมทั้งรายงานผลการตรวจสอบและแกไขปญหาดังกลาว โดยตองสรุปขอมูล
ทั้งหมด ณ วันที่ 20 ของทุกเดือน และนําเสนอขอมูลตอผูบังคับบัญชา ในระดับเหนือขึ้นไปใหแลวเสร็จภายในวันที่
25 ของทุกเดือน เพื่อนําเขาบรรจุในวาระการประชุมประจําเดือนตอไป
3.4.12 ตรวจสอบและแกไขปญหา พรอมทั้งใหคําปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับการใชงานระบบ
เครือขายและระบบรักษาความปลอดภัยเครือขายคอมพิวเตอรของเทศบาลนครระยอง พรอมทั้งรายงานผลการ
ตรวจจับและปองกันไวรัสคอมพิวเตอร และรายงานขอมูลจราจรคอมพิวเตอร โดยต องสรุปขอมูลทั้งหมด ณ วันที่
20 ของทุกเดือน และนําเสนอตอผูบังคับบัญชาในระดับเหนือขึ้นไปใหแลวเสร็จภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน เพื่อ
นําเขาบรรจุในวาระการประชุมประจําเดือนตอไป
3.4.13 ควบคุม ดูแล ปรับปรุง พัฒนาโครงสรางของการนําเสนอขอมูลและบริหารจัดการเว็บไซด
ของเทศบาลใหเปนปจจุบัน
3.4.14 รวบรวมจัดทําเอกสารการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของทุกหนวยงาน สงให
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรจังหวัดระยองพิจารณา
3.4.15 จัดทําแผนแมบท ICT ของเทศบาลนครระยอง
3.4 งานบริการขอมูลขาวสารทองถิ่น มีหนาที่เกี่ยวกับ
3.4.1 รวบรวมและจัดเก็บขอมูลตางๆ ที่จําเปนตอการบริหารราชการแผนดินของเทศบาลนคร
ระยอง และขอมูลที่จําเปนตอการใหบริการแกประชาชนใหอยูในรูปแบบงายตอการสืบคน และแบงเปนหมวดหมู
ไวอยางชัดเจน
3.4.2 ปรับปรุงและตรวจสอบขอมูลตางๆ ที่จําเปนตอการบริหารราชการแผนดินของเทศบาล
นครระยอง และขอมูลที่จําเปนตอการใหบริการแกประชาชนใหทันสมัยอยูเสมอและมีความนาเชื่อไดในระดับ
องคกร

-123.4.3 นําเสนอและเผยแพรขอมูลตาง ๆ ที่จําเปนตอการบริหารราชการแผนดินของเทศบาล
นครระยอง และขอมูลที่จําเปนตอการใหบริการแกประชาชนใหอยูในรูปแบบที่นาสนใจและเขาใจงาย
3.4.4 บริหารจัดการใหบริการขอมูลตาง ๆ ตามที่องคกรหรือประชาชนทั่วไปรองขอ
3.4.5 จัดทําคูมือประชาชนตามพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ.2558 ใหพรอมในการใหบริการประชาชน
3.4.6 จัดทําแผนงาน/โครงการ และคําของบประมาณรายจายประจําป พรอมราง
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโครงการและครุภัณฑตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานบริการขอมูลขาวสาร
ทองถิ่น
4. ฝายนิติการ มีหนาทีค่ วบคุม กํากับ ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของงานระเบียบ
กฎหมาย งานรับเรื่องราวรองทุกข งานสอบสวนคดี และงานนิติกรรมสัญญา ดังนี้
4.1 งานระเบียบกฎหมาย มีหนาที่เกี่ยวกับ
4.1.1 งานวินิจฉัยปญหาขอกฎหมาย ใหคําปรึกษาแนะนํา เสนอความเห็นและตอบขอหารือ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ ขอบังคับตางๆ
4.1.2 งานตรวจ พิจารณา ยกราง ระเบียบ ขอบังคับ
4.1.3 งานดํ าเนิ น การเกี่ ย วกั บ คดี ทั้งคดี เ พ ง คดีอาญา คดี ป กครอง คดี ภ าษี และคดี ต าม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ทั้งในฐานะโจทยและจําเลย ประสานงานกับพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ
และผูที่เกี่ยวของในการดําเนินคดีทั้งปวง
4.1.4 งานสอบสวน ตรวจพิจารณา ดําเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล ลูกจาง และการ
รองทุกขหรืออุทธรณ
4.1.5 จัดทําแผนงาน/โครงการ และคําของบประมาณรายจายประจําป พรอมราง
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโครงการและครุภัณฑตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานนิติการ
4.2 งานรับเรื่องราวรองทุกข มีหนาที่เกี่ยวกับ
4.2.1 งานเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องราวรองทุกข การอุทธรณ
4.2.2 งานสอบสวน สืบสวน พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการรองทุกขหรืออุทธรณ
4.2.3 งานรวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรอง
ทุกขหรืออุทธรณ

-134.2.4 งานใหคําปรึกษา และตอบขอหารือเกี่ยวกับเรื่องราวรองทุกขหรืออุทธรณ
4.2.5 จัดทําแผนงาน/โครงการ และคําของบประมาณรายจายประจําป พรอมราง
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโครงการและครุภัณฑตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานรับเรื่องราวรองทุกข
4.3 งานสอบสวนและคดี มีหนาที่เกีย่ วกับ
4.3.1 งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณา ยกราง ตรวจเทศบัญญัติซึ่งไมใชงบประมาณ
รายจาย
4.3.2 งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทําละเมิดเทศบัญญัติ
4.3.3 งานใหคําปรึกษาและตอบขอหารือเกี่ยวกับตราเทศบัญญัติที่ไมใชงบประมาณรายจาย
4.3.4 จัดทําแผนงาน/โครงการ และคําของบประมาณรายจายประจําป พรอมราง
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโครงการและครุภัณฑตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานตราเทศบัญญัติ
4.4 งานนิติกรรมสัญญา มีหนาที่เกี่ยวกับ
4.4.1 งานเกี่ยวกับการตรวจ พิจารณา ยกรางนิติกรรมสัญญา
4.4.2 งานจัดทํานิติกรรมสัญญาที่มีผลผูกพันตอองคกร
4.4.3 งานใหคําปรึกษาและตอบขอหารือเกี่ยวกับการทํานิติกรรมสัญญา
4.4.4 จัดทําแผนงาน/โครงการ และคําของบประมาณรายจายประจําป พรอมราง
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโครงการและครุภัณฑตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานนิติกรรมสัญญา
5. งานธุรการ มีหนาที่เกี่ยวกับ
5.1 งานรับ – สงหนังสือ และลงทะเบียนหนังสือราชการ สวนกลางของกองวิชาการและ
แผนงาน
5.2 งานรางโตตอบหนังสือ บันทึก คําสั่ง ประกาศตาง ๆ การจัดเก็บและการคนหาหนังสือ
เอกสารสําคัญ
5.3 งานตรวจสอบงานดานงบประมาณ การเบิกจาย การพัสดุ ครุภัณฑ การเปลี่ยนแปลง
ทะเบียนทรัพยสินของกองวิชาการและแผนงานใหเปนปจจุบัน
5.4 งานทํางบประมาณ จัดทําแผนการจัดหาพัสดุประจําป แผนการใชจายเงินประจําป
5.6 งานจัดทํารายงานขอซื้อ/จาง ในโปรแกรม E-laas และ mmis
5.7 งานจัดทําเอกสารขออนุมัติเบิกเงิน และจัดทําฎีกาเบิกจายเงินประเภทตาง ๆ พรอม
ตัดงบ คุมงบประมาณ และออกเลขสงฎีกาใหเรียบรอย

-145.8. งานจัดทํารายงานการควบคุมภายในระดับหนวยงานยอย (กอง)ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.25544 (ขอ 5)
5..9 งานจัดทํารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงานยอย (กอง)
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544(ขอ 6)
5.10 งานดูแลงานดานรักษา จัดเตรียมและใหบริการดานสถานที่ หองประชุม วัสดุ อุปกรณ
การติดตอและอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ ตลอดจนงานสาธารณกุศลที่หนวยงานอื่นขอความรวมมือ
5.11 งานจัดทําการโอนเงิน และการแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
5.12 งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง และการให
บําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ
5.13 งานจัดทําบัญชีคุม – ใบเบิกพัสดุ เชน วัสดุสํานักงาน วัสดุคอมพิวเตอร วัสดุไฟฟาและ
วิทยุ วัสดุยานพาหนะ และวัสดุโฆษณาและเผยแพร พรอมควบคุมการเบิกจายใหเปนปจจุบัน
5.14 งานจัดทําทะเบียนคุมและจัดทําสรุปการใชโทรศัพททางไกล เพื่อสงสํานักปลัดดําเนินการ
เบิกจาย
5.15 ใหคําแนะนํา ปรับปรุง ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ขับรถยนต (กองวิชาการและแผนงาน)
5.16 งานควบคุม และตรวจสอบการใชรถยนต แบบ 3 และ แบบ 4 ของพนักงานขับรถยนต
ใหเปนปจจุบัน และรายงานใหผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงานทราบ ทุกสัปดาห
5.17 งานตรวจสอบการซอมบํารุง ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงานของ
ยานพาหนะ และการรักษาความสะอาด
5.18 ควบคุมใบคูมือการจดทะเบียนรถยนต หากรถยนตครบระยะเวลาการใชใหดําเนินการขอ
ตอทะเบียนรถยนตตอสํานักงานขนสงจังหวัดระยอง
5.19 งานควบคุมการตอประกันภัยรถยนต หากคันใดหมดอายุเอาประกันใหทําบันทึกแจงสํานัก
ปลัดเพื่อตออายุประกันภัยรถยนต
5.20 งานตรวจสอบการซอมบํารุง ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงานของ
ยานพาหนะ และการรักษาความสะอาด
5.21งานตรวจสอบการใชครุภัณฑคอมพิวเตอร และการจัดทําทะเบียนคุมครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกองวิชาการและแผนงาน พรอมจัดทําบัญชีครุภัณฑที่มีอยูและบัญชีจําหนายประจําปใหเปนปจจุบัน ภายใน
วันที่ 31 ตุลาคมของทุกป
-----------------------------------------------------

