
8.1 โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ

1. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 1.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  1.1 ฝ่ายอ านวยการ

1. งานธุรการและสารบรรณกลางองค์การบริหารส่วนจงัหวัด 1. งานราชการทั่วไปของ อบจ.
2. งานการจดัการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชกิสภา 2. งานวเิทศสัมพันธ/์งานประชาสัมพันธ์
    ทอ้งถิน่ (อบจ.) 3. งานกิจการขนส่ง
3. งานประชาสัมพันธแ์ละการบริการประชาชนเชิงรุก 4. งานส่งเสริมการทอ่งเที่ยว
4. งานการวางแผนงาน การบริหารงบประมาณ การเบิกจา่ย 5. งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
    และการพัสดุของส่วนราชการ 6. งานราชการที่มิได้ก าหนดใหเ้ปน็หนา้ที่ของส านกั/กอง 
5. งานข้อมูลสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวดั     หรือส่วนราชการใดใน อบจ. เปน็การเฉพาะ
6. งานเลขานกุารคณะผู้บริหาร 7. งานก ากบัและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
7. งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ      ในอบจ. ใหเ้ปน็ไปตามนโยบายแนวทางและแผนการ
8. งานบริหารจดัการอาคารสถานที่และระบบความปลอดภัย      ปฏบิติัราชการของ อบจ.
9. งานราชการท่ีมิได้ก าหนดใหเ้ปน็หนา้ที่ของกอง หรือ 8. งานธรุการและสารบรรณกลางองค์การบริหารส่วนจังหวดั
    ส่วนราชการใดใน อบจ. โดยเฉพาะ 9. งานบริหารงานทั่วไป บริหารงานบคุคลของส่วนราชการ
10. งานราชการท่ัวไปของ อบจ. 10. งานวางระบบควบคุมภายในและการบริหาร
11. งานก ากับและเร่งรัดการปฏบิติัราชการของ        ความเส่ียงของส่วนราชการ
     ส่วนราชการใน อบจ. ใหเ้ปน็ไปตามนโยบายแนวทาง 11. งานการวางแผนงาน การบริหารงบประมาณ และ
     และแผนการปฏบิติัราชการของ อบจ.       การเบกิจ่ายพัสดุของส่วนราชการ
12. งานรัฐพิธ,ี งานราชพิธ,ี งานรับเสด็จ, งานวนัส าคัญ 12. งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือใหค้ าแนะน า
      ของชาติ        ทางวชิาการ
13. งานการประเมินองค์กรและผู้บริหารทอ้งถิน่ 13. งานอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้อง และที่ได้รับมอบหมาย
14. งานบริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
      สารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวดั
15. งานวางระบบควบคุมภายในและการบริหาร
      ความเส่ียงของส่วนราชการ
16. งานบริหารงานทั่วไป บริหารงานบคุคล 
      ของส่วนราชการ
17. งานอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้อง และที่ได้รับมอบหมาย



โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ

1.2 ฝ่ายนติิการและการพาณิชย์ 1.2 ฝ่ายนติิการ
1. งานเกีย่วกับการตราข้อบญัญติั อบจ.ที่ไม่ใช่ 1. งานนติิการ
    ข้อบญัญติังบประมาณรายจ่าย 2. งานการเลือกต้ัง
2. งานตรวจและปรับยกร่างข้อบญัญติั ระเบยีบ ค าส่ัง 3. งานการเผยแพร่ใหค้วามรู้ทางกฎหมาย
    หรือประกาศ 4. งานศูนย์ด ารงธรรม อบจ.เชียงราย
3. งานด าเนนิการทางนติิกรรม สัญญา 5. งานศูนย์ยุติธรรมชุมชน อบจ.เชียงราย
4. งานยกร่าง สัญญา และการบริหารสัญญา 6. งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
5. งานการใหค้ าปรึกษา และความเหน็ทางกฎหมาย 7. งานอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้อง และที่ได้รับมอบหมาย
6. งานการท าส านวนการไต่สวน ส านวนการสอบสวน
    หรือส านวนสืบสวนจากการร้องเรียน ร้องทกุข์ 
    การตรวจสอบ หรือการสืบสวน สอบสวน 
    การแสวงหาข้อเทจ็จริง
7. งานการสอบข้อเทจ็จริงความรับผิดชอบทางละเมิด
    ของเจ้าหนา้ท่ี
8. งานการด าเนนิคดีอาญา คดีแพ่ง คดีปกครอง 
    คดีในศาลรัฐธรรมนญู หรือคดีอืน่
9. งานการพิจารณาและการตรวจสอบ ค าอุทธรณ์ หรือ
    ค าโต้แย้ง
10. งานการบงัคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าส่ัง
11. งานการด าเนินมาตรการทางปกครอง (ยกเว้นการ

      ด าเนนิการเกีย่วกับการอุทธรณ์) 
12. งานด าเนนิการเกีย่วกับการเปรียบเทยีบคดี
13. งานเตรียมการระงับข้อพิพาท
14. งานการเผยแพร่ใหค้วามรู้ทางกฎหมาย
15. งานศูนย์ด ารงธรรม อบจ.เชียงราย
16. งานการบริหารงานสถานีขนส่งผู้โดยสารตามภารกจิ
       ถา่ยโอน
17. งานอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้อง และที่ได้รับมอบหมาย



โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ

2. กองกิจการสภาอบจ. 2. ส านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
2.2   ฝ่ายกิจการสภาอบจ. 2.1 ฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร

1.งานการวางแผนงาน การบริหารงบประมาณ                                                                  1. งานเลขานกุารของคณะผู้บริหาร อบจ.
   การเบกิจ่าย และการพัสดุของส่วนราชการ 2. งานการจัดประชุมตามนโยบายของคณะผู้บริหารทอ้งถิน่
2.งานวางระบบควบคุมภายในและการบริหาร 3. งานการจัดท าระเบยีบวาระการประชุม รายงานการ
   ความเส่ียงของส่วนราชการ     ประชุม การติดตามผลการปฏบิติัตามมติของคณะ
3.งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานบคุคล ธรุการ     ผู้บริหาร หรือกรรมการต่างๆ ตามที่ผู้บริหารทอ้งถิน่แต่งต้ัง
   และของส่วนราชการ 4. งานเกีย่วกับกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ข้อบงัคับ ค าส่ัง 
4.งานการติดตามและรายงานผลการด าเนนิงานตาม     ประกาศ มาตรการ แนวทางปฏบิติัในการบริหารราชการ 
   ภารกิจของส่วนราชการ 5. งานประเมินผลการปฏบิติังานของผู้บริหารทอ้งถิน่

1. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 6. งานรายงานผลการปฏบิติัราชการของคณะผู้บริหาร
 1.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป     ทอ้งถิน่ตามกฎหมายก าหนด

1. งานเลขานกุารคณะผู้บริหาร 7. งานทะเบยีนประวติัคณะผู้บริหาร
2. งานประสานผู้บริหารทอ้งถิน่ 8. งานสิทธสิวสัดิการของคณะผู้บริหาร

3. กองแผนและงบประมาณ 9. งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือใหค้ าแนะน าทาง
3.3   ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล     วชิาการ

1. งานรายงานแสดงผลการปฏบิติังานของนายกองค์การ 10. งานการวางแผนงาน การบริหารงบประมาณ 
    บริหารส่วนจังหวดัตามนโยบายมีแถลงไวก้ับสภาอบจ.        การเบกิจ่าย และการพัสดุของส่วนราชการ

11. งานวางระบบควบคุมภายในและการบริหาร
      ความเส่ียงของส่วนราชการ
12. งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานบคุคล และธรุการ 
      ของส่วนราชการ
13. งานการติดตามและรายงานผลการด าเนนิงานตาม
      ภารกิจของส่วนราชการ
14. งานอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องและที่ได้รับมอบหมาย



โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ

 2.1 ฝ่ายการประชุมสภา อบจ. 2.2 ฝ่ายกิจการสภา
1. งานการประชุมสภา อบจ. 1. งานเลขานกุารของสภา อบจ.
2. งานการประชุมกรรมการต่าง ๆ ของสภา อบจ. 2. งานการประชุมสภา อบจ.
3. งานการจดัระเบียบ วาระการประชุม รายงานการประชุม 3. งานการประชุมกรรมการต่าง ๆ ของสภา อบจ.
4. งานการติดตามผลการปฏบิติัตามมติของสภา อบจ. 4. งานจัดท าระเบยีบวาระการประชุม รายงานการประชุม
    หรือกรรมการต่าง ๆ ของสภา อบจ.      ของสภา อบจ.
5. งานคณะกรรมการสามัญ/วสิามัญ ประจ าสภา อบจ. 5. งานรายงานการติดตามผลของสภา อบจ. หรือกรรมการต่างๆ

6. งานกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคับการประชุม 6. งานเกีย่วกับระเบยีบ กฎหมาย ข้อบงัคับ การประชุม
    การต้ังกระทู้ถาม ข้อซักถามของสภา อบจ.     การต้ังกระทู้ถาม ข้อซักถามของสภา อบจ.
7. งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกีย่วกับการประชุม 7. งานส่งเสริมสนบัสนนุกิจกรรมสภา อบจ.
    สภา อบจ. และการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ 8. งานส่งเสริมและพัฒนาสมาชิกสภา อบจ.
8. งานอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องและได้รับมอบหมาย 9. งานส่งเสริมประชาธปิไตย ความเสมอภาค และสิทธิ

2.2 ฝ่ายกิจการสภา อบจ.     เสรีภาพของประชาชน
1. งานสิทธ ิและสวสัดิการของสมาชิกสภา อบจ. 10. งานระเบยีบการทะเบยีนประวติัของสภาชิกสภา อบจ.
2. งานทะเบยีนและบตัรประจ าตัวสมาชิกสภา อบจ. 11. งานสิทธสิวสัดิการของสมาชิกสภา อบจ.ล
3. งานหนงัสือรับรอง สมาชิกสภา อบจ. 12. งานแจ้งข้อมูลข่าวสารและใหค้วามช่วยเหลือการ
4. งานทะเบยีนประวติัสมาชิกสภา อบจ       ยืน่แสดงรายการบญัชีทรัพย์สิน หนี้สิน
5. งานขอรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 13. งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกีย่วกับสภา อบจ.
    สมาชิกสภา อบจ. 14. งานศูนย์ส่งเสริมความรู้ด้านการเมืองการปกครอง
6. งานแจ้งข้อมูลข่าวสารและใหค้วามช่วยเหลือการ       ทอ้งถิน่
    ยืน่แสดงรายการบญัชีทรัพย์สิน หนี้สิน 15. งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือใหค้ าแนะน าทาง
7. งานเผยแพร่ประชาสัมพันธก์ิจกรรมสภา อบจ.       วชิาการ
8. งานส่งเสริมสนบัสนนุกิจกรรมสภา อบจ. 16. งานอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องและที่ได้รับมอบหมาย
9. งานส่งเสริมและพัฒนาสมาชิกสภา อบจ.
10. งานส่งเสริมประชาธปิไตย ความเสมอภาค และสิทธิ
      เสรีภาพของประชาชน
11. งานการวางแผนงาน การบริหารงบประมาณ 
      การเบกิจ่าย และการพัสดุของส่วนราชการ
12. งานวางระบบควบคุมภายในและการบริหาร
      ความเส่ียงของส่วนราชการ
13. งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานบคุคล ธรุการ 
      และของส่วนราชการ
14. งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
15. งานการติดตามและรายงานผลการด าเนนิงานตาม
      ภารกิจของส่วนราชการ
16. งานศูนยส่์งเสริมความรู้ด้านการเมืองการปกครองท้องถิ่น

17. งานอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องและที่ได้รับมอบหมาย
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3. กองแผนและงบประมาณ 3. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
3.1 ฝ่ายนโยบายและแผน 3.1 ฝ่ายวเิคราะหน์โยบายและแผน

1. งานวเิคราะหน์โยบายและแผนของ อบจ. 1. งานวเิคราะหน์โยบาย แผนงาน และโครงการ
2. งานการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาทอ้งถิน่ใน 2. งานยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการ
    เขตจังหวดั 3. งานการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิน่ 
3. งานการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิน่ อบจ. 4. งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
4. งานการทบทวน แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลง     ทอ้งถิน่ 
    แผนพัฒนาทอ้งถิน่ อบจ. 5. งานประสานการจัดท าแผนพัฒนา
5. งานจัดท าแผนด าเนนิงาน อบจ. 6. งานคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิน่
6. งานเพิ่มเติม แก้ไข แผนการด าเนนิงาน อบจ. 7. งานจัดท าและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของ อปท.
7. งานการประสานการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 8. งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือใหค้ าแนะน าทาง
    ปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวดัตามระเบยีบที่     วชิาการ
    รัฐมนตรีก าหนด 9. งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานบคุคล  
8. งานคณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิน่ อบจ.     งานธรุการและสารบรรณกลางของส่วนราชการ
    งานคณะกรรมการสนบัสนนุการจัดท าแผนพัฒนา 10. งานการจัดท าแผนบริหารความเส่ียงของ อบจ.
    ทอ้งถิน่ อบจ. 11. งานการจัดท าแผนการด าเนนิธรุกิจต่อเนื่อง (BCP)
9. งานจัดท าประชาคม/ประชาพิจารณ์ 12. งานวางระบบควบคุมภายในของส่วนราชการ
10. งานจัดท าระบบข้อมูลกลางเพื่อการพัฒนาของ อบจ. 13. งานอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องและที่ได้รับมอบหมาย
11. งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานบคุคล  
      งานธรุการและสารบรรณกลางของส่วนราชการ
12. งานศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
13. งานการจัดท าแผนบริหารความเส่ียงของ อบจ.
14. งานการจัดท าแผนการด าเนนิธรุกิจต่อเนื่อง (BCP)
15. งานวางระบบควบคุมภายในของส่วนราชการ
16. งานวชิาการ
17. งานอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องและที่ได้รับมอบหมาย
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3.2 ฝ่ายงบประมาณ 3.2 ฝ่ายงบประมาณ
1. งานจัดท าข้อบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี 1. งานงบประมาณ
    และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 2. งานการจัดสรรเงินอุดหนนุใหห้นว่ยงานอืน่
2. งานการโอนเงินงบประมาณ และการแก้ไข 3. งานจัดท าข้อบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี
    เปล่ียนแปลงงบประมาณ     และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
3. งานเกีย่วกับการใช้จ่ายเงินสะสม/เงินทนุส ารองสะสม 4. งานจดัท าค าของบประมาณเงินอุดหนุนในระบบสารสนเทศ 

4. งานเงินอุดหนนุทกุประเภท     เพื่อการบริหารงบประมาณของ อปท. (ระบบ BBL)
5. งานการขอรับงบประมาณเงินอุดหนนุ 5. งานการขอรับงบประมาณเงินอุดหนนุ
6. งานเกีย่วกับเงินกูข้อง อบจ. 6. งานระบบงบประมาณ (e-LAAS)
7. งานพัฒนาระบบงบประมาณและวเิคราะหง์บประมาณ 7. งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือใหค้ าแนะน าทาง
8. งานรวบรวมข้อมูลสถิติเกีย่วกับงบประมาณ     วชิาการ
9. งานการวางแผนงาน บริหารงบประมาณ การเบกิจ่าย 8. งานการวางแผนงาน บริหารงบประมาณ การเบกิจ่าย
    และการบริหารพัสดุ ของส่วนราชการ     และการบริหารพัสดุ ของส่วนราชการ
10. งานวชิาการ 9. งานอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องและที่ได้รับมอบหมาย
11. งานระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารงบประมาณของ
      องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ (ระบบ BBL)
12. งานระบบงบประมาณ (e-LAAS)
13. งานอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องและที่ได้รับมอบหมาย
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3.3 ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล 3.3 ฝ่ายวจิัยและประเมินผล
1. งานติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาทอ้งถิน่ 1. งานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิน่
    ในเขตจังหวดั 2. งานวจิัย บริการและเผยแพร่วชิาการ
2. งานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิน่อบจ. 3. งานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผน
3. งานก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล     ของ อบจ. (E-Plan)
4. งานตรวจติดตามประเมินผลแผนด าเนนิงาน 4. งานประเมินเปา้หมาย มาตรฐาน การจัดบริการ
5. งานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา     สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่
    ทอ้งถิน่ อบจ. 5. งานประเมินการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏบิติั
6. งานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการ      ราชการ
    วางแผนของ อบจ. (E-Plan) 6. งานระบบสารสนเทศติดตามและประเมินผลแหง่ชาติ
7. งานตรวจติดตามแผนงาน/โครงการแผนพัฒนา      (eMENSCR) 
    องค์การบริหารส่วนจังหวดัและข้อบญัญติังบประมาณ 7. งานติดตามงบประมาณเงินอุดหนนุในระบบสารสนเทศ 
    รายจ่ายประจ าปี/เพิ่มเติม      เพื่อการบริหารงบประมาณของ อปท. (ระบบ BBL)
8. งานรายงานแสดงผลการปฏบิติังานของนายก อบจ. 8. งานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
    ตามนโยบายท่ีได้แถลงไวก้ับสภา อบจ.     ทอ้งถิน่ อบจ.
9. งานรายงานผลการด าเนนิการประจ าปงีบประมาณ 9. งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือใหค้ าแนะน าทาง
    ของ อบจ.     วชิาการ
10. งานประเมินเปา้หมาย มาตรฐาน การจัดบริการ 10. งานอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องและที่ได้รับมอบหมาย
      สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่
11. งานประเมินการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏบิติั
      ราชการ
12. งานรวบรวมข้อมูลสถิติเกีย่วกับการติดตามและ
      ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ตามภารกิจ อบจ.
13. งานวชิาการ
14. งานระบบสารสนเทศติดตามและประเมินผลแหง่ชาติ
       (eMENSCR) 
15. งานอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องและที่ได้รับมอบหมาย
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4. กองคลัง 4. กองคลัง
4.1 ฝ่ายการเงิน 4.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง

1. งานการตรวจสอบ การจ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน และ 1. งานการจัดท าหรือช่วยจัดท างบประมาณและเงินนอก
    เอกสารทางการเงิน     งบประมาณ
2. งานการขอกันเงิน/ขยายการเบกิจ่ายเงินงบประมาณ 2. งานเกีย่วกับสถานะการเงินการคลัง
3. งานวชิาการการเงิน การคลัง และบญัชี 3. งานการจัดสรรเงินต่างๆ (บริหารการรับจ่ายเงินใหเ้ปน็ไป

4.2 ฝ่ายบญัชี     อย่างมีประสิทธภิาพ คุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้)
1. งานควบคุมดูแลการรับเงิน-เบกิจ่ายเงินทกุประเภท 4. งานการตรวจสอบ การจ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน และ

     และรายงานสถานะการเงิน     เอกสารทางการเงิน
2. งานจัดท าและรายงานข้อมูล สถิติ ด้านการเงิน บญัชี 5. งานเกีย่วกับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
    การคลัง 6. งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ ใหค้ าแนะน าทาง
3. งานตรวจสอบงบการเงินและบญัชีทกุประเภท     วชิาการด้านการเงิน การคลัง  
4. งานวชิาการด้านการเงินและบญัชี และการคลัง 7. งานเกีย่วกับแผนงานหรือการกู ้และการยืมเงินสะสม
5. งานการวางแผน บริหารงบประมาณ การบริหาร     การตัดเงินป ีการกันเงินไวจ้่ายเหล่ือมป ีและการขยาย
    งานบคุคลของส่วนราชการ     เวลาตัดฝากเงินงบประมาณ รวมถึงการใช้จ่ายเงิน
6. งานวางระบบควบคุมภายในและการบริหาร     งบประมาณ
    ความเส่ียงของส่วนราชการ 8. งานใหค้ าปรึกษา แนะน าด้านการเงิน การคลัง 
7. งานธรุการ และบนัทกึข้อมูลตามภารกิจของฝ่าย     แก่ส่วนราชการต่าง ๆ

9. งานศึกษาวเิคราะห ์วจิัย และเสนอแนะด้านการเงิน
     การคลัง
10. งานจัดท ารายงานการเงิน การคลัง
11. งานตรวจสอบงบการเงินและบญัชีทกุประเภท
12. งานบริหารงานทั่วไป และบริหารงานบคุคลของ
      ส่วนราชการ
13. งานวางแผน บริหารงบประมาณ การเบิกจา่ยพัสดุ 

      ของส่วนราชการ
14. งานวางระบบควบคุมภายในและการบริหาร
      ความเส่ียงของส่วนราชการ

15. งานอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องและที่ได้รับมอบหมาย
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4.1 ฝ่ายการเงิน 4.2 ฝ่ายการเงินและบญัชี
1. งานการตรวจสอบ การจ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน และ 1. งานการจ่ายเงิน การรับเงิน
    เอกสารทางการเงิน  2. งานการเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน
2. งานการตรวจสอบการเบิกเงิน/การยมืเงินทดรองราชการ 3. งานการตรวจสอบใบส าคัญ ฎกีาทกุประเภท
3. งานการเบกิจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน 4. งานการจัดท าบญัชี
    เงินบ าเหนจ็บ านาญ เงินสวสัดิการ และเงินต่างๆ 5. งานตรวจสอบบญัชีทกุประเภท
4. งานเกีย่วกับการอนมุัติ เปดิ-ปดิ และเปล่ียนแปลง 6. งานเกีย่วกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหนจ็
    ลายมือชือ่กับธนาคาร     บ านาญ เงินสวสัดิการ และเงินอืน่ 
5. งานการขอกันเงิน/ขยายการเบกิจ่ายเงินงบประมาณ 7. งานทะเบยีนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ
6. งานการหกัภาษ ีณ ที่จ่าย 8. งานควบคุมการเบกิจ่ายเงิน
7. งานวชิาการการเงิน การคลัง และบญัชี 9. งานท างบทดลองประจ าเดือนและประจ าปี
8. งานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ อบจ. 10. งานการเบกิจ่ายเงินในระบบการเงินการคลังภาครัฐ 
9. งานการน าส่งเงินสมทบตามที่กฎหมาย ระเบียบ ก าหนด        แบบอิเล็กทรอนกิส์  (GFMIS)
10. งานตรวจสอบงบการเงินต่างๆ ตามข้อทกัทว้ง 11. งานการจัดท าบญัชีในระบบการเงินการคลังภาครัฐ 
      และเสนอแนะของส านกังานตรวจเงินแผ่นดิน       แบบอิเล็กทรอนกิส์  (GFMIS)
11. งานการเบกิจ่ายเงินในระบบการเงินการคลังภาครัฐ 12. งานระบบบญัชีอิเล็กทรอนกิส์  (e-LAAS)
       แบบอิเล็กทรอนกิส์  (GFMIS) 13. งานระบบรายจ่ายอิเล็กทรอนกิส์ (e-LAAS)
12. งานระบบรายจ่ายอิเล็กทรอนกิส์ (e-LAAS) 14. งานรายงานการเบิกจา่ยเงินงบประมาณในระบบ E-plan

13. งานธรุการและบนัทกึข้อมูล 15. งานรับตรวจด้านการเงิน การบญัชี การคลังจาก
14. งานการเบกิจ่ายพัสดุของส่วนราชการ        หนว่ยงานตรวจสอบ
15. งานอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องและที่ได้รับมอบหมาย 16. งานเกีย่วกับเงินประกันสัญญาทกุประเภท

4.2 ฝ่ายบญัชี 17. งานรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ และควบคุมการรับ
1. งานจัดท าบญัชีทกุประเภท       การจ่ายเงิน

 2. งานควบคุมดูแลการรับเงิน-เบกิจ่ายเงินทกุประเภท 18. งานอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องและที่ได้รับมอบหมาย
    และรายงานสถานะการเงิน
3. งานจัดท ารายงานการรับ - จ่าย เงินทกุประเภท
4. งานจัดท างบการเงินทกุประเภท
5. งานจัดท างบทดลอง

 6. งานจัดท าทะเบยีนคุมเงินรายรับ และรายจ่ายต่าง ๆ
7. งานจัดท าและรายงานข้อมลู สถิติ ด้านการเงิน บญัชี การคลัง

8. งานตรวจสอบงบการเงินและบญัชีทกุประเภท
9. งานระบบบญัชีอิเล็กทรอนกิส์  (e-LAAS)
10. งานวชิาการด้านการเงินและบญัชี และการคลัง
11. งานการวางแผน บริหารงบประมาณ การบริหาร 

      งานบคุคลของส่วนราชการ
12. งานวางระบบควบคุมภายในและการบริหาร
      ความเส่ียงของส่วนราชการ
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13. งานรายงานการเบกิจ่ายเงินงบประมาณในระบบ E-plan

14. งานจัดเก็บรักษาฎกีาเบกิจ่ายเงิน
15. งานการจัดท าบญัชีในระบบการเงินการคลังภาครัฐ 
      แบบอิเล็กทรอนกิส์  (GFMIS)
16. งานรับตรวจด้านการเงิน การบญัชี การคลังจาก
       หนว่ยงานตรวจสอบ
17. งานธรุการ และบนัทกึข้อมูลตามภารกิจของฝ่าย
18. งานอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องและที่ได้รับมอบหมาย

4.3 ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 4.3 ฝ่ายพัฒนารายได้
1. งานพัฒนารายได้ของ อบจ. 1. งานจัดเก็บภาษ ีค่าธรรมเนยีม และการพัฒนารายได้
2. งานจัดท าแผนเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 2. งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษ ีค่าธรรมเนยีม
3. งานการรับเงิน-การน าส่งเงิน การถอน-โอนเงิน 3. งานตรวจสอบและประเมินภาษ ีค่าธรรมเนยีม การเก็บ
    และเอกสารทางการเงิน     รักษาและการน าส่งเงิน
4. งานเร่งรัดและจดัเกบ็ภาษีและค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ 4. งานการรับเงิน-การน าส่งเงิน การถอน-โอนเงิน 
    ของ อบจ.     และเอกสารทางการเงิน
5. งานทะเบยีนลูกหนี้ และภาษปีระเภทต่าง ๆ 5. งานทะเบยีนคุมเงินรายได้ต่าง ๆ
6. งานจ าหนา่ยลูกหนี้ออกจากทะเบยีน 6. งานทะเบียนคุมลูกหนี้ และภาษีประเภทต่าง ๆ

7. งานจัดท าระบบสารสนเทศ ภาษ ีและค่าธรรมเนยีม 7. งานศึกษา วเิคราะห ์วจิัย และเสนอแนะแนวทางการ
    ต่าง ๆ     ปรับปรุง การจัดเก็บภาษต่ีาง ๆ วธิกีารจัดเก็บภาษอีากร
8. งานทะเบยีนคุมรายได้ของ อบจ.     ค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ และรายได้อืน่ ๆ
9. งานตรวจสอบลูกหนี้และเร่งรัดติดตาม เงินภาษ ีและ 8. งานเก็บรักษาหลักฐานการเสียภาษ ีค่าธรรมเนยีม และ
    ค่าธรรมเนยีมค้างช าระ     รายได้อืน่ ๆ
10. งานการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการที่ 9. งานจัดท าระบบสารสนเทศ ภาษ ีและค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ
      เสียภาษแีละค่าธรรมเนยีม 10. งานตรวจสอบลูกหนี้และเร่งรัดติดตาม เงินภาษ ีและ
11. งานวชิาการด้านการเงินและบญัชี การคลัง       ค่าธรรมเนยีมค้างช าระ
12. งานข้อมูล สถิติ รายได้ทกุประเภท 11. งานข้อมูล สถิติ รายได้ทกุประเภท
13. งานด าเนนิการกิจการพาณิชย์ 12. งานระบบรายรับอิเล็กทรอนกิส์ (e-LAAS)
14. งานระบบรายรับอิเล็กทรอนกิส์ (e-LAAS) 13. งานระบบการรับและน าส่งเงินอิเล็กทรอนกิส์ (GFMIS)
15. งานระบบการรับและน าส่งเงินอิเล็กทรอนกิส์ 14. งานอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องและได้รับมอบหมาย
       (GFMIS)
16. งานประชาสัมพันธก์ารจัดเก็บรายได้
17. งานธรุการและบนัทกึข้อมูลตามภารกิจของฝ่าย
18. งานอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องและได้รับมอบหมาย
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5. ส านักการช่าง 5. ส านักช่าง
5.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 5.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

1. งานบริหารงานทั่วไป ธรุการ และสารบรรณของ 1. งานบริหารงานทั่วไป ธรุการ และสารบรรณของ
    ส่วนราชการ     ส่วนราชการ
2. งานแผนงานโครงการ การบริหารงบประมาณ 2. งานแผนงานโครงการ การบริหารงบประมาณ 

     การเบกิจ่าย การพัสดุ ของส่วนราชการ     การเบกิจ่ายพัสดุของส่วนราชการ
3. งานวางระบบควบคุมภายในและบริหารความเส่ียงของ 3. งานวางระบบควบคุมภายในและบริหารความเส่ียงของ
    ส่วนราชการ     ส่วนราชการ
4. งานบริหารงานบคุคลของส่วนราชการ 4. งานบริหารงานบคุคลของส่วนราชการ
5. งานเผยแพร่และประชาสัมพันธข์้อมูลข่าวสารตาม 5. งานพัฒนาระบบบริหารงานของส่วนราชการ
    ภารกิจของส่วนราชการ 6. งานติดตามและรายงานผลการด าเนนิงานตามภารกิจ
6. งานพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการปฏบิติังานตาม     ของส่วนราชการ
    ภารกิจของส่วนราชการ 7. งานใหบ้ริการจัดสถานที่ 
7. งานติดตามและรายงานผลการด าเนนิงานตามภารกิจ 8. งานสรุป รวบรวม วเิคราะหข์้อมูล สถิติ ตามภารกิจ
    ของส่วนราชการ     ของส านกัช่าง
8. งานพัฒนาใหค้วามรู้เกีย่วกับภารกิจของส านกัการช่าง 9. งานสนบัสนนุใหค้วามรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
    ใหก้ับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่อืน่ หนว่ยงาน     เกีย่วกับภารกิจของส านกัช่างใหก้ับองค์กรปกครอง
    องค์กรต่าง ๆ     ส่วนทอ้งถิน่อืน่ และหนว่ยงาน องค์กรต่าง ๆ
9. งานข้อมูล สถิติ ตามภารกิจของส านกัการช่าง 10. งานอืน่ๆ ที่เกีย่วข้องและที่ได้รับมอบหมาย
10. งานอืน่ๆ ที่เกีย่วข้องและที่ได้รับมอบหมาย
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5.2 ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง 5.2 ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง
5.2.1 ฝ่ายส ารวจ 5.2.1 ฝ่ายส ารวจ

1. งานแผนการปฏิบัติงานส ารวจโครงสร้างพื้นฐานประจ าปี 1. งานแผนการปฏิบัติงานส ารวจโครงสร้างพื้นฐาน

2. งานส ารวจและตรวจสอบโครงการตามแผนพัฒนา 2. งานจัดท าโครงการตามภารกิจ อ านาจหนา้ที่
    ท้องถิน่ อบจ.เชียงราย 3. งานส ารวจ
3. งานส ารวจโครงการเพื่อจดัท าร่างขอ้บัญญัติอบจ.เชียงราย 4. งานประมาณราคา
4. งานส ารวจขอ้มูลเพื่อการออกแบบทางด้าน 5. งานควบคุมงาน 
    สถาปัตยกรรมและวิศวกรรมการกอ่สร้าง 6. งานตรวจรับพัสดุ
5. งานจดัท าแบบแปลน ประมาณราคา ก าหนดราคากลาง 7. งานตรวจสอบการก่อสร้าง
    ควบคุมการกอ่สร้าง และตรวจรับพัสดุ 8. งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวสัดุ
6. งานจดัเกบ็และทดสอบคุณภาพวัสดุ 9. งานค านวณและจัดท ารายการที่ใช้สัญญา แบบปรับ
7. งานตรวจสอบสภาพงานจา้ง     ราคาได้ (ค่า K)
8. งานสาธารณูปโภค 10. งานใหค้วามช่วยเหลือและสนบัสนนุองค์กรปกครอง
9. งานให้ความช่วยเหลือสนับสนุนองค์กรปกครองส่วน        ส่วนทอ้งถิน่หรือส่วนราชการอืน่
    ท้องถิน่หรือส่วนราชการอื่น 11. งานอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องและที่ได้รับมอบหมาย
10. งานสนับสนุนทางด้านเทคนิคและวิชาการแกห่น่วยงาน

      ที่ร้องขอ

11. งานบันทึกขอ้มูลและจดัท าทะเบียนประวัติโครงการ

12. งานก าหนดมาตรฐานทางด้านการช่าง

13. งานค านวณและจัดท ารายการที่ใช้สัญญา แบบปรับราคาได้(ค่า K)

14. งานธุรการ

15. งานอื่น ๆ ที่เกีย่วขอ้งและที่ได้รับมอบหมาย
5.2.2 ฝ่ายออกแบบ 5.2.2 ฝ่ายออกแบบ

1. งานแผนปฏิบัติการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานประจ าปี 1. งานแผนปฏบิติัการออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน
2. งานส ารวจ ออกแบบ เขยีนแบบ จดัท าแบบแปลน ประมาณราคา 2. งานจัดท าโครงการตามภารกิจ อ านาจหนา้ที่
    ก าหนดราคากลาง ควบคุมการกอ่สร้าง และตรวจรับพัสดุ 3. งานออกแบบและเขียนแบบ 
3. งานสาธารณูปโภค 4. งานจัดท าราคากลาง
4. งานผังเมืองรวมจงัหวัด 5. งานผังเมืองตามพระราชบญัญติัการผังเมือง
5. งานด้านวิศวกรรม 6. งานด้านวิศวกรรม

6. งานด้านสถาปัตยกรรม 7. งานด้านสถาปัตยกรรม

7. งานด้านระบบไฟฟ้า 8. งานค านวณและจัดท ารายการที่ใช้สัญญา แบบปรับ
8. งานให้ความช่วยเหลือสนับสนุนองค์กรปกครองส่วน     ราคาได้ (ค่า K)
    ส่วนท้องถิน่ หรือส่วนราชการอื่น 9. งานใหค้วามช่วยเหลือสนบัสนนุองค์กรปกครอง
9. งานสนบัสนนุทางด้านเทคนคิและวิชาการแกห่นว่ยงานที่ร้องขอ     ส่วนทอ้งถิน่ หรือส่วนราชการอืน่
10. งานค านวณและจัดท ารายการที่ใช้สัญญา แบบปรับราคาได้(ค่า K) 10. การใหบ้ริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หนว่ยงานของรัฐ
11. งานตรวจสอบครุภัณฑ์       รัฐวสิาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่อืน่
12. งานอื่น ๆ ที่เกีย่วขอ้งและได้รับมอบหมาย 11. งานอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องและได้รับมอบหมาย
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5.3 ส่วนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 5.3 ส่วนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
5.3.1 ฝ่ายเคร่ืองจักรกล 5.3.1 ฝ่ายเคร่ืองจักรกล

1. งานแผนการปฏบิติังานใช้เคร่ืองจักรกลประจ าปี 1. งานจัดท าประวติัติดตาม ควบคุมการปฏบิติังาน
2. งานจัดท าโครงการเพื่อเข้าแผนพัฒนาทอ้งถิน่     เคร่ืองจักรกล
    อบจ.เชียงราย และร่างข้อบญัญติั อบจ.เชียงราย 2. งานจัดท าทะเบยีนประวติัการใช้เคร่ืองจักรกลและ
3. งานใหค้วามช่วยเหลือ สนบัสนนุเคร่ืองจักรกล     ยานพาหนะ
    แก่ส่วนราชการอืน่ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 3. งานแผนการบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรกลและยานพาหนะ
4. งานใหค้วามช่วยเหลือส่วนราชการอืน่ในกรณีเร่งด่วน 4. งานช่วยเหลือสนบัสนนุเคร่ืองจักรกล
    เช่น ภยัพิบติั เพื่อปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั 5. งานช่วยเหลือสนบัสนนุเคร่ืองจักรกลการปอ้งกันและ
5. งานขุดเจาะและพัฒนาบอ่บาดาล     บรรเทาสาธารณภยั
6. งานสาธารณูปโภค 6. งานช่วยเหลือสนบัสนนุด้านทรัพยากรธรรมชาติที่เปน็
7. งานวางแผน ออกแบบ ค านวณ ควบคุมการสร้าง หรือ      โครงสร้างพื้นฐานหรือเคร่ืองจักรกล
    การผลิตเกีย่วกับงานวศิวกรรมเคร่ืองกล 7. งานจัดท าทะเบยีนควบคุมการจัดซ้ือ เก็บรักษา
8. งานก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเกี่ยวกับงานวิศวกรรมเคร่ืองกล     การเบกิจ่ายวสัดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชือ้เพลิง
9. งานควบคุม ตรวจสอบ บ ารุงรักษาเคร่ืองจักรกลและ 8. งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือใหค้ าแนะน าทาง
    ยานพาหนะประจ าปี     วชิาการด้านวศิวกรรมเคร่ืองกล
10. งานควบคุมการเบิกจา่ยพัสดุ น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 9. งานสนบัสนนุบคุลากรด้านเทคนคิและวชิาการแก่
11. งานควบคุม เกบ็รักษา การเบิกจา่ยวสัดุ อุปกรณ์ และอะไหล่     หนว่ยงานที่ร้องขอ
12. งานจดัท าประวติั ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเคร่ืองจกัรกล 10. งานจัดท าโครงการตามภารกิจ อ านาจหนา้ที่
13. งานสนบัสนนุบคุลากรด้านเทคนคิและวชิาการแก่ 11. งานด้านวศิวกรรมเคร่ืองกล
       หนว่ยงานที่ร้องขอ 12. งานอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องและที่ได้รับมอบหมาย
14. งานใหค้วามช่วยเหลือและบริการประชาชน
15. งานอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องและที่ได้รับมอบหมาย

5.3.2 ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 5.3.2 ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบ ารุง
1. งานแผนการปฏบิติังานก่อสร้างและซ่อมบ ารุงประจ าปี 1. งานจัดท าแผนการปฏบิติังานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง
2. งานจัดท าโครงการเพื่อเข้าแผนพัฒนาทอ้งถิน่ 2. งานจัดท าโครงการตามภารกิจ อ านาจหนา้ที่
    อบจ.เชียงราย และร่างข้อบญัญติั อบจ.เชียงราย 3. งานจัดท าข้อมูลทางด้านวศิวกรรม และสถาปตัยกรรม
3. งานส ารวจ ออกแบบ จัดท าแบบแปลน ประมาณราคา 4. งานตรวจสอบการก่อสร้าง ควบคุมการก่อสร้าง
    ก าหนดราคากลาง ควบคุมงาน และตรวจรับพัสดุ     และซ่อมบ ารุง
4. งานก่อสร้างและซ่อมบ ารุงถนนที่อยูใ่นความรับผิดชอบ 5. งานส ารวจ ออกแบบ จัดท าแบบรูปรายการก่อสร้าง 
    ของ อบจ.เชียงราย     ประมาณราคา ก าหนดราคากลาง และตรวจรับพัสดุ
5. งานปรับปรุงซ่อมแซมถนน แหล่งน้ า และโครงสร้างพื้นฐาน 6. งานติดต้ังซ่อมบ ารุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร

    ต่าง ๆ ที่ได้รับการร้องขอจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 7. งานปรับปรุงภมูิทศัน์
    หรือส่วนราชการอืน่ในจังหวัดเชียงราย 8. งานเกีย่วกับระบบประปาของ อบจ.เชียงราย
6. งานปรับปรุงซ่อมแซมบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ที่อยูใ่น 9. งานเกีย่วกับงานช่างสุขาภบิาล
    ความรับผิดชอบของ อบจ.เชียงราย 10. งานช่วยเหลือสนบัสนนุด้านส่ิงแวดล้อมที่เปน็

      โครงสร้างพื้นฐาน
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7. งานปรับปรุงซ่อมแซมบ ารุงรักษาระบบไฟฟา้และระบบน้ าภายใน 11. งานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
    อาคารสถานที่ที่อยูใ่นความรับผิดชอบของอบจ.เชียงราย 12. งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวสัดุ
8. งานจัดสถานที่ งานราชพิธ ีรัฐพิธ ีงานประเพณีส าคัญ 13. งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือใหค้ าแนะน าทาง
    ของจังหวดัเชียงราย ที่ อบจ.เชียงรายเปน็ผู้จัด และ        วชิาการด้านวศิวกรรม
    หนว่ยงานอืน่ขอรับการสนบัสนนุ 14. งานบนัทกึข้อมูลและจัดท าทะเบยีนประวติัโครงสร้าง
9. งานจัดหาวสัดุและครุภณัฑ์ส าหรับรองรับการจัดงานและ        พื้นฐาน

     งานก่อสร้างและซ่อมบ ารุงต่าง ๆ  15. งานค านวณและจัดท ารายการที่ใช้สัญญา แบบปรับ
10. งานสาธารณูปโภค        ราคาได้ (ค่า K)
11. งานทางหลวงทอ้งถิน่ 16. งานติดตาม ควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง
12. งานปรับปรุงภมูิทศันแ์ละสวนสาธารณะ 17. งานพัฒนาและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าตามอ านาจหนา้ที่
13. งานพัฒนาและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าขนาดเล็ก 18. งานใหค้วามช่วยเหลือสนบัสนนุทางด้านเทคนคิและ
14. งานจัดใหม้ีและอ านวยความสะดวกในด้านการจราจร       วชิาการแก่หนว่ยงานที่ร้องขอ
15. งานปรับปรุงบรูณะแหล่งทอ่งเที่ยว 19. งานคิดค้นต่อยอดนวตักรรมตามภารกิจอ านาจหนา้ที่
16. งานซ่อมบ ารุงและดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 20. งานปรับปรุง ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาอาคารสถานที่
17. งานระบบบ าบดัน้ าเสีย 21. งานอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องและที่ได้รับมอบหมาย
18. งานจัดการของเสียอุตสาหกรรม
19. งานแก้ไขปญัหาและปอ้งกันมลพิษและส่ิงแวดล้อม
20. งานก าจัดขยะมูลฝอย  และส่ิงปฏกิูลรวม
21. งานจัดการมลพิษทางเสียงและอากาศ
22. งานบนัทกึข้อมูลและจัดท าทะเบยีนประวติัโครงการ
23. งานใหค้วามช่วยเหลือสนบัสนนุทางด้านเทคนคิและ
      วชิาการแก่หนว่ยงานที่ร้องขอ
24. งานค านวณและจัดท ารายการที่ใช้สัญญา แบบปรับราคาได้(ค่า K)

25. งานพัฒนานวตักรรมใหม่
26. งานอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องและที่ได้รับมอบหมาย
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6. ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6. ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 6.1 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  6.1 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

1. งานแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 1. งานแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่
     ในเขตจังหวดั      ในเขตจังหวดั

2. งานแผนพัฒนาการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวดั 2. งานแผนพัฒนาการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวดั
3. งานแผนงานโครงการ การบริหารงบประมาณ 3. งานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กร
    การเบกิจ่าย และการพัสดุของส่วนราชการ     ปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวดั
4. งานติดตามประเมินแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กร 4. งานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การ
    ปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวดั     บริหารส่วนจังหวดั
5. งานติดตามประเมินผลและพัฒนาการศึกษาขององค์การ 5. งานคณะกรรมการการศึกษาองค์การบริหารส่วนจงัหวัด

    บริหารส่วนจังหวดั 6. งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือใหค้ าแนะน าต่าง ๆ 
6. งานการวางระบบควบคุมภายใน และการบริหาร      ที่เกีย่วข้อง
    ความเส่ียงของส่วนราชการ 7. งานแผนงานโครงการ การบริหารงบประมาณ และ
7. งานบริหารงานบคุคลของส่วนราชการ     การเบกิจ่ายพัสดุของส่วนราชการ
8. งานบริหารงานทั่วไป ธรุการ และสารบรรณกลางของ 8. งานการวางระบบควบคุมภายใน และการบริหาร
    ส่วนราชการ     ความเส่ียงของส่วนราชการ
9. งานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้านการศึกษาและเทคโนโลยี 9. งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานบคุคล 
    นวตักรรมทางการศึกษา     ธรุการและสารบรรณกลางของส่วนราชการ
10. งานปรับปรุงประสิทธภิาพและกระบวนการบริหาร 10. งานอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องและที่ได้รับมอบหมาย
      จัดการในหนว่ยงาน
11. งานฝึกอบรมตามภารกิจของส่วนราชการ
12. งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกจิของส่วนราชการ

13. งานคณะกรรมการการศึกษาองค์การบริหารส่วนจงัหวัด

14. งานอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องและที่ได้รับมอบหมาย
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6.2 ส่วนบริหารการศึกษา 6.2 ส่วนบริหารการศึกษา
6.2.1 ฝ่ายการศึกษาในระบบ 6.2.1 ฝ่ายบริหารการศึกษา

1. งานข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษาในสังกัด 1. งานบริหารการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
2. งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาทอ้งถิน่ (SIS) 2. งานบริหารวชิาการด้านการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 
3. งานนโยบายและกรอบยุทธศาสตร์การศึกษา 3. งานจัดท าข้อมูล ระบบ LEC, BBL
4. งานติดตามและตรวจราชการโรงเรียนตามนโยบาย 4. งานกิจการนกัเรียน
    และยุทธศาสตร์ 5. งานการศึกษาปฐมวยั และการศึกษาขัน้พื้นฐาน
5. งานพัฒนาการบริหารโดยใช้สถานศึกษาเปน็ฐาน 6. งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือใหค้ าแนะน าทาง
    ในการพัฒนาทอ้งถิน่     วชิาการ
6. งานรับโอนสถานศึกษาและประเมินความพร้อมใน 7. งานอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องและที่ได้รับมอบหมาย
    การจัดการศึกษา
7. งานการส่ือสารองค์กรเพื่อการขับเคล่ือนภารกิจ
    และเผยแพร่ศักยภาพ การบริหารจัดการศึกษา
8. งานตรวจสอบติดตามประเมินผลแผนปฏบิติัการ
    ประจ าปกีารศึกษา
9. งานตรวจสอบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
    สถานศึกษาประจ าปี
10. งานบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษา
11. งานบริหารงบประมาณขอรับเงินอุดหนุนทั่วไป (ระบบ BBL)

12. งานก ากับดูแลการบริหารเงินรายได้สถานศึกษา
13. งานพัฒนาองค์ความรู้ การจัดการความรู้และ
      ทรัพย์สินทางปญัญาในการบริหารจัดการศึกษา
14. งานส่งเสริมและพัฒนาอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
15. งานพัฒนาระเบยีบและแนวปฏบิติัเกีย่วกับ
       การบริหารการจัดการศึกษา
16. งานส่งเสริมการจดัท ามาตรฐานการปฏบิติังานการจดัโครงสร้าง

      การบริหารงานและการมอบหมายงานในสถานศึกษา

17. งานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน
18. งานแผนพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา
19. งานบริหารจดัการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) 

20. งานส่งเสริมและติดตามการพัฒนาสมรรถนะ
      การจัดการศึกษาของครูและบคุลากรทางการ

      ศึกษาตามมาตรฐานวชิาชีพ
21. งานส่งเสริมและติดตามการพัฒนาคุณธรรม
      จริยธรรมและจรรยาบรรณของวชิาชีพครู
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22. งานก ากับและส่งเสริมและการฝึกอบรมสัมมนา
      และศึกษาดูงานของครูและบคุลากรทางการศึกษา
23. งานระบบคุ้มครองครู บคุลากรทางการศึกษาและนกัเรียน

24. งานศึกษา วเิคราะห ์วจิัย เพื่อแก้ปญัหาและพัฒนา
      คุณภาพการศึกษา
25. งานส่งเสริมวชิาการและมาตรฐานการเรียนรู้นักเรียนและครู

26. งานส่งเสริมการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
      บรูณาการในหลักสูตรสถานศึกษา
27. งานกิจการเพิ่มรายได้และฝึกอาชีพของนกัเรียน
      ระหวา่งเรียน
28. งานพัฒนาการศึกษาตามบันทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ

29. งานธรุการ สารบรรณ
30. งานอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องและที่ได้รับมอบหมาย
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6.2.2 ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 6.2.2 ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ปรับปรุงภารกิจ

1. งานข้อมลูสารสนเทศด้านคุณภาพ ศักยภาพและผลสัมฤทธิ์ 1. งานขยายโอกาสทางการศึกษา 
    นกัเรียน แหล่งเรียนรู้และทรัพยากรการจัดการศึกษา 2. งานติดตามและส่งเสริมการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
2. งานติดตามและส่งเสริมการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม     ในสถานศึกษา
    ในสถานศึกษา 3. งานฝึกและส่งเสริมอาชีพในสถานศึกษา
3. งานการคัดกรองเด็กที่มคีวามต้องการพิเศษในสถานศึกษา 4. งานเครือข่ายทางการศึกษา
4. งานส่งเสริมโครงการพิเศษที่สถานศึกษาก าหนด 5. งานหอ้งสมุด
    เพื่อเปน็มาตรการในการปรับปรุงพัฒนาและแก้ไข 6. งานศูนยก์ารเรียนรู้ 

    ปญัหาที่เปน็องค์รวมในโรงเรียนและชุมชน 7. งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา
5. งานกจิการนักเรียนตามพระราชบัญญติัการศึกษาภาคบังคับ     การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตาม
6. งานดูแลและติดตามการแก้ไขปญัหาเด็กด้อยโอกาสและ     อัธยาศัย 
    เด็กกลุ่มเส่ียงที่ออกนอกระบบการศึกษาของโรงเรียน 8. งานส่งเสริมสวสัดิภาพและทนุเพื่อการศึกษา
7. งานการจัดปจัจัยจ าเปน็พื้นฐานเพื่อจัดสรรโอกาส 9. งานส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียน
    และบริหารการศึกษา 10. งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือใหค้ าแนะน า
8. งานส่งเสริมกจิกรรมพัฒนานักเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา        ทางวชิาการ
9. งานส่งเสริมประชาธปิไตยในสถานศึกษา 11. งานอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องและที่ได้รับมอบหมาย
10. งานส่งเสริมสุขอนามัยและป้องกนัโรคเอดส์ในสถานศึกษา

11. งานปอ้งกันและแก้ไขปญัายาเสพติดในสถานศึกษา
12. งานการจัดหลักสูตรทอ้งถิน่เพื่อส่งเสริมความเปน็
       เลิศตามอัจฉริยภาพของนกัเรียน
13. งานพัฒนามาตรฐานคุณภาพนกัเรียนด้านภาษาสากล
      เทคโนโลยีและการบริหารจัดการ
14. งานก ากับ ดูแลการคัดเลือกส่ือ หนงัสือเรียนและ
       แบบฝึกหดัตามหลักสูตรของสถานศึกษา
15. งานส่งเสริมการจัดหลักสูตรท้องถิน่เพื่อพัฒนาเอกลักษณ์

      ความเปน็ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่
16. งานพัฒนาสถานศึกษาเปน็ศูนย์รวมแหง่เรียนรู้
      ตลอดชีวติ (Learning Complex) 
17. งานส่งเสริมและสัมนาเครือข่ายผู้ปกครองนกัเรียน
      และการเรียนรู้ในชุมชน
18. งานแผนการส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่
19. งานส่งเสริมส่ิงแวดล้อมทางการศึกษาและภมูิปญัญา
      ทอ้งถิน่ในชุมชน
20. งานศึกษา วเิคราะห ์วจิัย เพื่อแก้ไขปญัหาและพัฒนา
      คุณภาพการศึกษา
21. งานแผนปฏบิติัการส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่
22. งานจัดฐานข้อมูลเด็กระดับจังหวดั
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23. งานส่งเสริมสนบัสนนุการศึกษาในระบบ นอกระบบและ

      ตามอัธยาศัยในพื้นที่จังหวดั
24. งานส่งเสริม สนบัสนนุการศึกษาตามหลักปรัชญา
      เศรษฐกิจพอเพียง
25. งานส่งเสริม สนบัสนนุ พัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา
26. งานส่งเสริมสนบัสนนุกิจกรรมทางการศึกษาพิเศษ
27. งานหอ้งสมุด อบจ.
28 งานศูนยก์ารเรียนรู้ อบจ.เชียงราย (Discovery Center)

29. งานส่งเสริม สนบัสนนุหอ้งสมุดโรงเรียนนอกสังกัด
30. งานส่งเสริม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่จงัหวัดเชียงราย

31. งานศึกษาวจิัยทางการศึกษา
32. งานส่งเสริมสนบัสนนุเด็กเล็กและเด็กปฐมวยั
       ในพื้นที่จังหวดั
33. งานธรุการ สารบรรณ
34. งานอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องและที่ได้รับมอบหมาย
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6.3 ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6.3 ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
6.3.1 ฝ่ายส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วฒันธรรม 6.3.1 ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม

1. งานท านบุ ารุง และส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา 1. งานการศาสนา
  2. งานส่งเสริมสนบัสนนุองค์กรเครือข่ายทางศาสนา   2. งานประเพณี ศิลปะ วฒันธรรม และภมูิปญัญาทอ้งถิน่

3. งานส่งเสริมสนบัสนนุการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมทาง 3. งานพิพิธภณัฑ์
     ศาสนา ประเพณี ศิลปะ วฒันธรรม  4. งานเครือข่ายความร่วมมือด้านศาสนา ประเพณี ศิลปะ

4. งานบรูณาการความร่วมมือกับทกุภาคส่วนทางด้าน     วฒันธรรม และภมูิปญัญาทอ้งถิน่
    ด้านศาสนาประเพณี ศิลปะ วฒันธรรม 5. งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปะและวฒันธรรม
5. งานส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา 6. งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือใหค้ าแนะน าทางวชิาการ
    ศิลปวฒันธรรมทอ้งถิน่ 7. งานอืน่ๆ ที่เกีย่วข้องและที่ได้รับมอบหมาย
6. งานคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชนต่์อพระพุทธศาสนา
7. งานส่งเสริมสนบัสนนุโรงเรียนพระปริยติธรรม
    แผนกธรรมบาลีและแผนกสามัญศึกษา
8. งานศึกษา ค้นควา้ วเิคราะห ์รวบรวมข้อมูลความรู้ด้าน
    ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณีทอ้งถิน่ 
9. งานส่งเสริม สนับสนุนกจิกรรมทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม

    ประเพณีทอ้งถิน่
10. งานส่งเสริมสนับสนุนองค์กรเครือข่ายทางศิลปะ วฒันธรรม

11. งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปะและวฒันธรรม
12. งานแผนปฏิบัติการด าเนินงานด้านศิลปวฒันธรรมท้องถิ่น

13. งานส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม ประเพณีกลุ่มชาติพันธุ์
14. งานพิพิธภณัฑ์
15. งานธรุการ สรรบรรณ
16. งานอืน่ๆ ที่เกีย่วข้องและที่ได้รับมอบหมาย
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6.3.2 ฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนนัทนาการ 6.3.2 ฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนนัทนาการ
1. งานบริหารจัดการสนามกีฬา 1. งานบริหารจัดการสนามกีฬา
2. งานแผนการส่งเสริมสุขภาพ การกีฬาและนนัทนาการ 2. งานการกีฬาและนนัทนาการ
3. งานแผนปฏบิติัการการส่งเสริมการกีฬาและนนัทนาการ 3. งานกิจกรรมเด็กเยาวชน
4. งานส่งเสริม สนบัสนนุกิจกรรมเด็กและเยาวชน 4. งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศกีฬาเด็กและเยาวชน
5. งานส่งเสริม สนบัสนนุการเล่นกีฬา การออก 5. งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือใหค้ าแนะน าทางวชิาการ
    ก าลังกายใหก้ับเด็ก เยาวชนและประชาชน 6. งานอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องและที่ได้รับมอบหมาย
6. งานส่งเสริม สนบัสนนุทกัษะขัน้พื้นฐานในการเล่น
    กีฬาใหแ้ก่เด็กและเยาวชน
7. งานส่งเสริม สนบัสนนุการเล่นกีฬา การออกก าลังกาย
    ใหแ้ก่ผู้มีความต้องการพิเศษและผู้ด้อยโอกาส
8. งานส่งเสริมสนบัสนนุการจัดการแข่งขันกีฬาใหก้ับ
    เด็ก เยาวชนและประชาชน
9. งานส่งเสริมสนบัสนนุ พัฒนาเครือข่ายองค์กรกีฬา
10. งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการจัดการแข่งขันกีฬา
      เพื่อความเปน็เลิศ
11. งานจัดการแข่งขันกีฬาทอ้งถิน่
12. งานส่งเสริม สนบัสนนุการจัดพื้นที่สร้างสรรค์ใหก้ับ
       เด็ก เยาวชนและประชาชน
13. งานส่งเสริมกีฬานนัทนาการผู้สูงวยั 
14. งานส่งเสริมสุขภาพเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป
15. งานส่งเสริมกิจการพิเศษ ลูกเสือ ยุวกาชาด
16. งานธรุการ สารบรรณ
17. งานอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องและที่ได้รับมอบหมาย

6.4 กลุ่มงานนิเทศก์ ติดตามและประเมินผล 6.4 กลุ่มงานนิเทศก์ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐานและกระบวนการ 1. งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร
     เรียนรู้ 2. งานพัฒนาส่ือเทคโนโลยีและนวตักรรมทางการศึกษา
2. งานวดัและประเมินผลการศึกษา 3. งานวดัและประเมินผลการศึกษา
3. งานนเิทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและ 4. งานข้อมูลสารสนเทศ
    การจัดการศึกษา 5. งานนเิทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและ
4. งานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา     การจัดการศึกษา
5. งานส่งเสริมและพัฒนาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยี 6. งานอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องและที่ได้รับมอบหมาย
    ทางการศึกษา

 6. งานข้อมูลสารสนเทศ
 7. งานธรุการ 

8. งานอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องและที่ได้รับมอบหมาย
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6.5 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
1. งานวชิาการ
2. งานแผนงานและงบประมาณ
3. งานบริหารทั่วไป
4. งานบริหารบคุคล
5. งานปกครอง
6. งานบริการ
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7. กองการเจ้าหน้าท่ี 7. กองการเจ้าหน้าท่ี
7.1   ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 7.1   ฝ่ายการเจ้าหนา้ที่

1. งานแผนอัตราก าลัง 1. งานเกีย่วกับการบริหารงานบคุคลของข้าราชการ อบจ.
2. งานจัดต้ังส่วนราชการและการปรับปรุงส่วนราชการ     ข้าราชการครู อบจ. และบคุลากรทางการศึกษา 
3. งานก าหนดต าแหนง่และการปรับปรุงต าแหนง่     ลูกจ้างประจ า และพนกังานจ้าง
4. งานสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก คัดเลือก 2. งานวเิคราะหก์ารวางแผนอัตราก าลัง
5. งานการขอใช้บญัชี ขอรับรองบญัชี 3. งานจัดต้ังส่วนราชการและการปรับปรุงโครงสร้าง
6. งานการบรรจแุละแต่งต้ัง     ส่วนราชการ
7. งานการย้าย การโอน การรับโอน 4. งานการก าหนดต าแหนง่และการปรับปรุงการก าหนด
8. งานทะเบยีนประวติั     ต าแหนง่
9. งานการทดลองปฏบิติัหนา้ที่ราชการ 5. งานการสรรหาเกีย่วกบัการสอบแขง่ขนั สอบคัดเลือก

10. งานการเกษยีณอายุราชการ      การคัดเลือก การย้าย การโอน การรับโอน 
11. งานการขอลาออกจากราชการ      การคัดเลือกเพื่อรับโอน 
12. งานระบบสารสนเทศบคุลากร 6. งานบรรจุและแต่งต้ัง
13. งานการสรรหาและเลือกสรรพนกังานจ้าง 7. งานจัดท า ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข บนัทกึข้อมูล
14. งานการจ้างพนกังานจ้าง     ทะเบยีนประวติั
15. งานควบคุม ตรวจสอบ และด าเนนิการเกีย่วกบัสัญญาจ้าง 8. งานระบบสารสนเทศข้อมูลบคุลากรทอ้งถิน่แหง่ชาติ
16. งานการคัดเลือกลูกจ้างประจ าใหด้ ารงต าแหนง่ที่สูงขึน้ 9. งานการพ้นจากราชการ กรณีเสียชีวติหรือเหตุอืน่ ๆ
17. งานการประชุมตามภารกิจของฝ่าย 10. งานการขอลาออกจากราชการ
18. งานธรุการ บนัทกึข้อมูล และใหบ้ริการข้อมูล 11. งานข้อมูลสารสนเทศบคุลากร
       สารสนเทศบคุลากร 12. งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือใหค้ าแนะน าทาง
19. งานอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องและที่ได้รับมอบหมาย        วชิาการ

13. งานอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องและที่ได้รับมอบหมาย



โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ

7.2  ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบคุลากร 7.2  ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบคุลากร
1. งานแผนพัฒนาบคุลากร 1. งานประเมินผลการปฏบิติัราชการ
2. งานการส่งเสริมและพัฒนาบคุลากร 2. งานเกีย่วกับเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน
3. งานติดตามและประเมินผลการพัฒนาบคุลากร 3. งานการคัดเลือกเพื่อเล่ือนและแต่งต้ังข้าราชการ อบจ.
4. งานการเล่ือนระดับ     ใหด้ ารงต าแหนง่ในระดับที่สูงขึน้
5. งานบริหารจัดการ การจัดท าบนัทกึข้อตกลงและ 4. งานการประเมินเพื่อใหม้ีหรือเล่ือนวทิยฐานะข้าราชการครู
    งานประเมินผลการปฏบิติัราชการ 5. งานการลาทกุประเภท ควบคุม ตรวจสอบการปฏบิติั
6. งานการเล่ือนขัน้เงินเดือน เล่ือนเงินเดือน  ค่าจ้าง      ราชการและการเดินทางออกจากราชอาณาจักรไทย
    และค่าตอบแทน 6. งานสิทธสิวสัดิการทกุประเภท
7. งานการปรับอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน 7. งานส่งเสริมสนบัสนนุการเพิ่มสมรรถภาพในการ
    เงินประจ าต าแหนง่และเงินเพิ่ม     ปฏบิติังาน
8. งานประโยชนต์อบแทนอืน่ 8. งานฝึกอบรม
9. งานสิทธสิวสัดิการตามกฎหมายก าหนด 9. งานแผนพัฒนาบคุลากร
10. งานการจัดท าบตัรประจ าตัวเจ้าหนา้ที่ของรัฐ 10. งานเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย
11. งานการรับรองบคุคล        เข้าสู่ต าแหนง่ครู
12. งานควบคุม ตรวจสอบการปฏบิติัราชการ การลา และ 11. งานบริหารงานทั่วไปและธรุการของส่วนราชการ
      การเดินทางออกจากราชอาณาจักรไทย 12. งานการวางแผนงาน การบริหารงบประมาณ และ

13. งานการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ และ        การเบกิจ่ายพัสดุของส่วนราชการ
      เหรียญจักรพรรดิมาลา 13. งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือใหค้ าแนะน าทาง
14. งานการจัดการความรู้ในองค์กร และองค์กรแหง่การเรียนรู้        วชิาการ
15. งานการประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจของ 14. งานอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องและที่ได้รับมอบหมาย
       บคุลากรต่อการบริหารงานของ อบจ.
16. งานจัดท าคู่มือปฏบิติังาน
17. งานควบคุม ดูแลปรับปรุง แก้ไขข้อมูลในเวป็ไซต์ของ
       กองการเจ้าหนา้ที่ 
18. งานเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย
       เข้าสู่ต าแหนง่ครู
19. งานประเมินเพื่อให้มีหรือเล่ือนวทิยฐานะของข้าราชการครู

      และบคุลากรทางการศึกษา
20. งานบริหารงานทั่วไปและธรุการของส่วนราชการ
21. งานการวางแผนงาน การบริหารงบประมาณ 

       การเบกิจ่ายและการพัสดุของส่วนราชการ
22. งานวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง
       ของส่วนราชการ
23. งานอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องและที่ได้รับมอบหมาย
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7.3 ฝ่ายวนิยัและส่งเสริมคุณธรรม 7.3 ฝ่ายวนิยัและส่งเสริมคุณธรรม
1. งานด าเนนิการทางวนิยั 1. งานการรักษาวนิยั การด าเนนิการทางวนิยั การอุทธรณ์
2. งานการอุทธรณ์และการร้องทกุข์     และการร้องทกุข์
3. งานคณะอนกุรรมการพิจารณาการด าเนนิการทางวนิยั 2. งานสนบัสนนุเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ
    และการใหอ้อกจากราชการ     จรรยาบรรณ
4. งานคณะอนกุรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทกุข์ 3. งานการใหพ้้นจากราชการ (กรณีด าเนนิการทางวนิยั)
5. งานเสริมสร้างวนิยัคุณธรรมและจริยธรรม 4. งานเลขานกุารของคณะกรรมการหรือคณะอนกุรรมการ
6. งานประมวลจริยธรรม     เกีย่วกับการบริหารงานบคุคล
7. งานทะเบยีนประวติัการด าเนนิการทางวนิยั 5. งานทะเบยีนประวติัการด าเนนิการทางวนิยั
8. งานจัดท าควบคุม ตรวจสอบ สรุปรวบรวมประกาศ 6. งานจัดท าควบคุม ตรวจสอบ สรุปรวบรวมประกาศ
    หลักเกณฑ์คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน     หลักเกณฑ์คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
    จังหวดั (ก.จ.จ.เชียงราย)     จังหวดั (ก.จ.จ.เชียงราย)
9. งานสรุปรวบรวม กฎหมาย กฎระเบยีบ ข้อบงัคับ ค าส่ัง 7. งานสรุปรวบรวม กฎหมาย กฎระเบยีบ ข้อบงัคับ ค าส่ัง
    หนงัสือส่ังการและเผยแพร่ข้อมูลใหค้วามรู้เกีย่วกับ     หนงัสือส่ังการและเผยแพร่ข้อมูลใหค้วามรู้เกีย่วกับ
    งานบริหารงานบคุคล     การปฏบิติัราชการและงานบริหารงานบคุคล
10. งานเลขานกุาร ก.จ.จ.เชียงราย 8. งานการท าความเหน็และใหค้ าปรึกษาด้านกฎหมาย 
11. งานการหารือเกีย่วกับการบริหารงานบคุคล     ระเบียบ ขอ้บังคับ ค าส่ัง ประกาศ หนังสือส่ังการที่เกีย่วขอ้ง

12. งานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนิน     กับอ านาจหนา้ที่ของ อบจ. และการบริหารงานบคุคล
       งานของหนว่ยงานภาครัฐ (ITA) 9. งานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนิน 

13. งานการจัดท าประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย     งานของหนว่ยงานภาครัฐ (ITA)
14. งานการพิจารณาออกค าส่ัง ประกาศ เกีย่วกบัการปฏิบัติ 10. งานจดัท าแผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริต

       ราชการ 11. งานการพิจารณาออกค าส่ัง ประกาศ ขอ้บังคับ หรือ

15. งานการท าความเหน็และใหค้ าปรึกษาด้านระเบยีบ       หลักเกณฑ์เกีย่วกับการปฏบิติัราชการและการบริหาร
      กฎหมาย ข้อบงัคับ ค าส่ัง ประกาศ หนงัสือส่ังการตาม       บคุคล
      ภารกิจของส่วนราชการ 12. งานวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง
16. งานอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องและที่ได้รับมอบหมาย        ของส่วนราชการ
 - งานควบคุม ตรวจสอบการปฏบิติัราชการและ 13. งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือใหค้ าแนะน าทาง
   การลาของข้าราชการ อบจ. ลูกจ้างประจ าและ        วชิาการ
   พนกังานจ้าง 14. งานอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องและที่ได้รับมอบหมาย
 - งานตรวจสอบ ควบคุมการปฏบิติัราชการและ
   การลาของกอง
 - งานบริหารทั่วไปและธรุการของกอง
 - งานพัสดุ ครุภณัฑ์ และการขอเบกิจ่ายเงินของกอง
 - งานอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องและที่ได้รับมอบหมาย
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8. หน่วยตรวจสอบภายใน 8. หน่วยตรวจสอบภายใน
1. งานตรวจสอบบญัชี 1. งานจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี
2. งานตรวจสอบการเบกิจ่าย 2. งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชือ่ถือได้ของเอกสาร
3. งานตรวจสอบเอกสารการรับเงินทกุประเภท      การเงิน การบญัชี เอกสารการรับ การจ่ายทกุประเภท
4. งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบญัชี 3. ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบญัชี
5. งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา 4. งานตรวจสอบการจัดหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บ
6. งานการตรวจสอบทรัพย์สินและการท าประโยชน์      รักษาพัสดุและทรัพย์สิน
    จากทรัพย์สินของ อบจ. 5. งานตรวจสอบการท าประโยชนจ์ากทรัพย์สินของ อบจ.
7. งานตรวจสอบการจัดหาพัสดุ 6. งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการด าเนนิ
8. งานตรวจสอบวเิคราะหแ์ละประเมินผลการปฏบิติังาน     งานตามแผนงาน โครงการใหเ้ปน็ไปตามนโยบาย 
    เกีย่วกับการพัสดุ     วตัถุและเปา้หมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธภิาพ 
9. งานด าเนนิการตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงิน     ประสิทธผิลและประหยัด
    แผ่นดินวา่ด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 7. งานวเิคราะหแ์ละประเมินความมีประสิทธภิาพ ประหยัด
10. งานการวางมาตรฐานควบคุมภายใน     คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ
11. งานจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี 8. งานประเมิน การควบคุมภายในของหนว่ยรับตรวจ
12. งานด าเนนิการติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายใน 9. งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน
13. การจัดท ารายงานการตรวจสอบประจ าปี 10 งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือใหค้ าแนะน าแนวทาง
14. การตรวจสอบการจัดเก็บรายได้และลูกหนี้ค้างช าระ       แก้ไข ปรับปรุงการปฏบิติังานแก่หนว่ยรับตรวจและ
15. งานตรวจวเิคราะหแ์ละประเมินผลการปฏบิติังานด้าน       ผู้เกีย่วข้อง
      การเงิน การบญัชี 11. งานอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องและที่ได้รับมอบหมาย
16. งานก าหนดหลักเกณฑ์และวธิปีฏบิติัเพื่อแก้ไขปญัหา
      ข้อบกพร่องต่างๆ ที่ตรวจสอบ
17. งานอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องและที่ได้รับมอบหมาย
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9. กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 9. กองสวัสดิการสังคม
9.1 ฝ่ายพัฒนาอาชีพและการทอ่งเที่ยว 9.1 ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

1. งานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 1. งานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
2. งานส่งเสริมการลงทนุ 2. งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกีย่วกับการพัฒนา
3. งานพัฒนาและส่งเสริมการทอ่งเที่ยว      ชุมชน
4. งานส่งเสริมพัฒนาภมูิปญัญาทอ้งถิน่ 3. งานพัฒนาชุมชน
4. งานส่งเสริมและสนบัสนนุผลิตภณัฑ์ชุมชน/วิสาหกจิชุมชน 4. งานส่งเสริมและสนบัสนนุผลิตภณัฑ์ชุมชน/
5. งานส่งเสริมด้านการตลาด     วิสาหกจิชุมชน

6. งานพัฒนาบคุลากรด้านการทอ่งเที่ยว 5. งานส่งเสริมด้านการตลาด
7. งานประชาสัมพันธก์ารทอ่งเที่ยว 6. งานกิจกรรมพิเศษตามนโยบายจังหวดัและผู้บริหาร
8. งานส่งเสริมสนบัสนนุด้านการเกษตร 7. งานเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนา
9. งานกิจกรรมพิเศษตามนโยบายจังหวดัและผู้บริหาร     อาชีพ
10. งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานบคุคล  8. งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ ใหค้ าแนะน าทาง
      งานธรุการ และสารบรรณกลางของส่วนราชการ      วชิาการ
11. งานบรูณาการความร่วมมือในการส่งเสริมและ 9. งานธรุการและสารบรรณกลางของส่วนราชการ
      พัฒนาอาชีพ 10. งานวางแผนงาน การบริหารงบประมาณ และ
12. งานอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องและที่ได้รับมอบหมาย        การเบกิจ่ายพัสดุของส่วนราชการ

11. งานอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องและที่ได้รับมอบหมาย



โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ

9.2 ฝ่ายพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม 9.2 ฝ่ายส่งเสริมสวสัดิการสังคม
1. งานสังคมสงเคราะห์ 1. งานจัดท าแผนงานด้านการพัฒนาสังคม ด้านสวสัดิการ
2. งานพัฒนาคุณภาพชีวติเด็ก สตรี คนชราและ     สังคม และด้านสังคมสงเคราะห์
    ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ 2. งานพัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการและวธิกีารพัฒนา
3. งานส่งเสริมสนบัสนนุความเข้มแข็งของชุมชน     สังคม การจัดสวสัดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์
4. งานด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน     ที่สอดคล้องกับสภาพปญัหาและความต้องการของ
5. งานบริการใหค้วามรู้ด้านสุขภาวะชุมชน     ประชาชน
6. งานศูนย์สาธารณสุข อบจ. 3. งานจัดระเบยีบชุมชน
7. งานปอ้งกันและควบคุมโรคติดต่อ 4. งานส่งเสริมสนบัสนนุการจัดสวสัดิการสังคมแก่เด็ก สตรี
8. งานสนบัสนนุการคุ้มครองผู้บริโภค     ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
9. งานด้านบริการสาธารณสุขตามพระราชด าริ 5. งานส่งเสริมสวสัดิภาพเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่
10. งานระบบข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข     เหมาะสมแก่วยั
11. งานส่งเสริมและสนบัสนนุการแพทย์แผนไทยและ 6. งานสงเคราะหเ์ด็กและเยาวชน ผู้พิการทางร่างกาย
       การแพทย์ทางเลือก     และสมอง
12. งานส่งเสริมสนบัสนนุอนรัุกษท์รัพยากรธรรมชาติและ 7. งานสงเคราะหเ์ด็กและเยาวชนผู้ถูกทอดทิ้ง เร่ร่อน 
       ส่ิงแวดล้อม     ไร้ที่พึ่ง ถูกท าร้ายร่างกาย
13. งานกองทนุฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวดัเชียงราย 8. งานสงเคราะหค์รอบครัวที่ประสบปญัหาความเดือนร้อน
14. งานเตรียมความพร้อมรับโอนภารกิจ     และเผยแพร่ความรู้เกีย่วกับการด าเนนิชีวติในครอบครัว
       (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล) 9. งานด้านจิตวทิยา
15. งานวางระบบควบคุมภายในของส่วนราชการ 10. งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานบคุคล  
16. งานวางแผนงาน การบริหารงบประมาณ การเบกิจ่าย 11. งานวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง
       และการพัสดุของส่วนราชการ        ของส่วนราชการ
17. งานอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องและได้รับมอบหมาย 12. งานอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องและได้รับมอบหมาย



โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ

10. กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 10. กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
10.1 ฝ่ายปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั 10.1 ฝ่ายปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั

1. งานแผนงานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยัทกุประเภท
1. งานการจัดท าแผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั 2. งานวเิคราะหพ์ื้นที่เส่ียงเกิดเหตุสาธารณภยัทกุประเภท
2. งานประสานการจดัท าแผนป้องกนัภัยกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. งานแผนการปอ้งกัน เฝ้าระวงั และแจ้งเตือนภยั
3. งานฝึกซ้อม ทบทวน และด าเนนิการตามแผน 4. งานแผนการระงับเหตุ
4. งานวเิคราะหข์้อมูลเกีย่วกับการปอ้งกันภยั 5. งานศูนย์รับแจ้งเหตุ
5. งานส ารวจและเฝ้าระวงัพื้นที่เส่ียงภยั 6. งานรายงานผลด าเนนิงานตามแผนงานด้านต่างๆ
6. งานจัดหา จัดเตรียม เคร่ืองมือ วตัดุ อุปกรณ์ พาหนะ 7. งานส ารวจแหล่งน้ าธรรมชาติและจดุติดต้ังหัวรับน้ าดับเพลิง

    ช่วยเหลือผู้ประสบภยั 8. งานจัดต้ังกลุ่มอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภยั
7. งานประสานงานบรรเทาสาธารณภัยกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 9. งานฝึกอบรมและฝึกซ้อมตามแผนการปอ้งกันและ
8. งานใหก้ารช่วยเหลือและสนบัสนนุการบรรเทาสาธารณภยั     บรรเทาสาธารณภยั
9. งานสนบัสนนุวิชาการด้านการปอ้งกนัและบรรเทาใหแ้ก่ 10. งานประชาสัมพันธเ์ผยแพร่ใหค้วามรู้การปอ้งกัน
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และหนว่ยงานอืน่ๆ ที่ร้องขอ       สาธารณภยัต่างๆ แก่ชุมชน ส่วนราชการ โรงเรียน 

10.1.2 งานรณรงค์เพื่อการปอ้งกันภยั       สถานประกอบการต่างๆ 
1. งานอบรมใหค้วามรู้เกีย่วกับการปอ้งกันภยั 11. งานตรวจสอบยานพาหนะ เรือดับเพลิง ปริมาณน้ า
2. งานรณรงค์ประชาสัมพันธก์ารปอ้งกันภยั       ดับเพลิง สารเคมีดับเพลิง และวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
3. งานสร้างเครือข่ายปอ้งกันภยั 12. งานจัดท าทะเบยีนประวติัการใช้ยานพาหนะ 
4. งานติดตามข้อมูลข่าวสารและรายงานการเกิดภยัต่าง ๆ        เรือดับเพลิง สารเคมีดับเพลิง 

13. งานแผนการบ ารุงรักษายานพาหนะ สารเคมีดับเพลิง
1. งานจัดท าแผนระบบความปลอดภยั 14. งานสนบัสนนุน้ าเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร
2. งานส่งเสริมการจัดใหม้ีระบบตรวจสอบความปลอดภยั 15. งานส่งเสริมสนบัสนนุด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
    ในสถานที่และอาคาร        ส่ิงแวดล้อม
3. งานเผยแพร่และประชาสัมพันธร์ะบบความปลอดภยั 16. งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือใหค้ าแนะน าทาง
4. งานหนว่ยฝึกอบรมการดับเพลิงขัน้ต้น        วชิาการ
5. งานหนว่ยฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนไีฟ 17. งานอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องและได้รับมอบหมาย

1. งานอนรัุกษแ์ละฟื้นฟูต้นน้ า แหล่งน้ า 
2. งานศูนย์บริหารจัดการน้ า

10.1.1 งานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั

10.1.3 งานระบบความปลอดภยั

10.1.4 งานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

10.1.5 งานอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องและได้รับมอบหมาย



โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ

10.2 ฝ่ายสงเคราะหแ์ละฟื้นฟูผู้ประสบภยั 10.2 ฝ่ายสงเคราะหแ์ละฟื้นฟูผู้ประสบภยั
10.2.1 งานช่วยเหลือและสงเคราะหผู้์ประสบภยั 1. งานแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภยัเร่งด่วน 

1. งานช่วยเหลือผู้ประสบภยั 2. งานแผนการฟื้นฟูและการสงเคราะหผู้์ประสบภยั
2. งานสังคมสงเคราะห์ 3. งานรายงานผลด าเนนิงานตามแผนงานด้านต่างๆ
3. งานปฐมพยาบาลเบื้องต้น 4. งานสนบัสนนุและประสานงานกับหนว่ยงานอืน่ที่
4. งานจัดหาเคร่ืองอุปโภค บริโภค และวสัดุช่วยเหลือ     เกีย่วข้อง
    ผู้ประสบภยั 6. งานจัดท าทะเบยีนควบคุมการจัดซ้ือ เก็บรักษา 
5. งานประสานหนว่ยงานที่เกีย่วข้อง ในการใหค้วาม      การเบกิจ่ายวสัดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามัน
    ช่วยเหลือผู้ประสบภยั 7. งานวางแผน บริหารงบประมาณ การเบกิจ่ายพัสดุ 

10.2.2 งานฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบภยั      และธรุการของส่วนราชการ
1. งานสร้างขวญัและก าลังใจ 8. งานวางระบบควบคุมภายในและการบริหาร
2. งานฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจผู้ประสบภยั      ความเส่ียงของส่วนราชการ
3. งานเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสาธารณภยั 9. งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือใหค้ าแนะน าทาง

10.2.3 งานฟื้นฟู บรูณะส่ิงก่อสร้างสาธารณประโยชน์      วชิาการ
1. งานส ารวจ ตรวจสอบ สภาพความเสียหายเบื้องต้น 10. งานอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องและที่ได้รับมอบหมาย
2. งานประสานหนว่ยงานที่เกีย่วข้องในด้านการฟื้นฟู
    บรูณะเบื้องต้น
3. งานการฟื้นฟูบรูณะส่ิงช ารุดเสียหายใหส้ามารถใช้การ
    เปน็ปกติโดยเร็ว

  1. งานบริหารจัดการศูนย์รับแจ้งเหตุและส่ังการ
    การแพทยฉ์กุเฉนิ EMS(Emergency Medical System) 

2. งานบริหารจัดการศูนย์ควบคุมปลอดภยั SCC 
    (Security Control Center) 
3. งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือระบบปฏบิติัการ

    การแพทยฉ์กุเฉนิ EMS (Emergency Medical System) 

    และการส่ือสาร

   การพัสดุ และธรุการของส่วนราชการ
10.2.6 งานอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องและได้รับมอบหมาย

10.2.4 งานบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินทอ้งถิน่

10.2.5 งานวางแผนงาน การบริหารงบประมาณ การเบกิจ่าย



หมายเหตุ

11. กองพัสดุและทรัพย์สิน 11. กองพัสดุและทรัพย์สิน
11.1 ฝ่ายจัดหาพัสดุ 11.1 ฝ่ายจัดหาพัสดุ

1.งานจัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 1. งานจัดท าแผนการจัดซ้ือ จัดจ้าง จัดหาพัสดุ ครุภณัฑ์ 
2. งานเปล่ียนแปลงแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี     วสัดุ ที่ดิน ส่ิงก่อสร้าง และทรัพย์สินของ อบจ.
3. งานจัดหาพัสดุทกุประเภท 2. งานจัดซ้ือ จัดจ้าง จัดหาพัสดุ ครุภณัฑ์ วสัดุ ที่ดิน
4. งานจัดซ้ือ จัดจ้างพัสดุด้วยวธิกีารทางอิเล็กทรอนกิส์     ส่ิงก่อสร้าง และทรัพย์สินของ อบจ.
    ผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิส์ 3. งานจัดท าทะเบยีนคุมเอกสารสัญญาซ้ือขาย สัญญาจ้าง
    (Electronic Government Procurement:e-GP)ทกุวธิี 4. งานขออนมุัติเบกิตัดป ีขอขยายเวลาเบกิตัดปี
5. งานบริหารสัญญา การเร่งรัดการด าเนนิการตามสัญญา 5. งานจัดท าหนงัสือรับรองผลงานและทะเบยีนคุมหนงัสือ
    การแกไ้ขสัญญา การแจง้การเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือ     รับรองผลงาน
    ข้อตกลง การบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง 6. งานจัดท าฎกีาเบกิจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่าย
6. งานพิจารณาการเปน็ผู้ทิ้งงาน     ประจ าป ีและเงินนอกงบประมาณ
7. งานการโอนสิทธเิรียกร้องในเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้าง 7. งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือใหค้ าแนะน าทาง
    ก่อสร้าง     วชิาการ
8. งานรายงานขอ้มูลการติดตาม(Monitor) ความเคล่ือนไหว 8. งานรายงานขอ้มูลการติดตาม(Monitor) ความเคล่ือนไหว

    ด้านเศรษฐกิจการคลังจังหวดั     ด้านเศรษฐกิจการคลังจังหวดั
9. งานวชิาการเกีย่วกับการบริหารพัสดุ 9. งานตอบซักถาม ข้อเสนอแนะของหนว่ยตรวจสอบ
10. งานตรวจสอบหนงัสือรับรองผลงาน 10. งานอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องและที่ได้รับมอบหมาย
11. งานการออกหนงัสือรับรองผลงาน
12. งานจัดท าข้อมูล สถิติ เกีย่วกับการจัดซ้ือจัดจ้าง
13. งานแจ้งการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(ค่า K)
14. งานรวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบยีบ หนงัสือส่ังการ
       เกีย่วกับงานพัสดุ
15. งานจัดซ้ือจัดจ้างในระบบการเงินการคลังภาครัฐ 
      แบบอิเล็กทรอนกิส์  (GFMIS)
16. งานจัดซ้ือจัดจ้างในระบบคอมพิวเตอร์ e-LAAS
17. งานอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องและที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่



หมายเหตุ

1. งานบริหารพัสดุและทรัพย์สิน 1. งานบริหารพัสดุและทรัพย์สิน
2. งานลงทะเบยีนพัสดุ 2. งานจัดท าทะเบยีนคุมพัสดุ ครุภณัฑ์ วสัดุ ที่ดิน ส่ิงก่อสร้าง
3. งานจัดท าบญัชีหนา้งบทรัพย์สิน     และทรัพย์สินทกุประเภทของ อบจ.
4. งานควบคุม ตรวจสอบ การรับจ่ายพัสดุทกุประเภท 3. งานควบคุมตรวจสอบการรับการจ่ายพัสดุ ครุภณัฑ์ใหแ้ก่
5. งานลงฐานข้อมูลทรัพย์สิน ในระบบ e-LAAS     ส่วนราชการต่าง ๆ 
6. งานการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 4. งานปรับปรุง ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาพัสดุ ครุภณัฑ์
7. งานการจ าหนา่ยพัสดุ ในระบบ e-LAAS 5. งานจ าหนา่ยพัสดุ ครุภณัฑ์
8. งานลงจ่ายพัสดุออกจากบญัชีและทะเบยีน 6. งานรวบรวมสถิติข้อมูลและระบบฐานข้อมูลเกีย่วกับพัสดุ
9. งานจัดท างบทรัพย์สินประจ าป ีในระบบ e-LAAS      ครุภณัฑ์ วสัดุ และทรัพย์สินของ อบจ.
10. งานปรับปรุงงบทรัพย์สินประจ าปี 7. งานจัดท างบทรัพย์สิน
11. งานค านวณค่าเส่ือมราคา การปรับปรุงค่าเส่ือมราคา 8. งานควบคุมตรวจสอบพัสดุประจ าปี
       สะสมในระบบ e-LAAS 9. งานค านวณค่าเส่ือมราคาของทรัพย์สินทกุประเภท
12. งานบริหารการใช้ประโยชนจ์ากทรัพย์สินของ อบจ. 10. งานจัดท าบนัทกึการยืมทรัพย์สินและทะเบยีนคุมการยืม
13. งานควบคุมการใช้ประโยชนท์รัพย์สินที่ราชพัสดุ 11. งานขออนญุาตใช้ประโยชนใ์นทรัพย์สินของทางราชการ
14. งานการรับทรัพย์สิน การโอนทรัพย์สิน 12. งานอนญุาตและจัดท าบนัทกึข้อตกลงการใหห้นว่ยงาน
15. งานส ารวจสินทรัพย์ทกุประเภท       อืน่ใช้พัสดุประเภทที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 
16. งานก าหนดอายุการใช้งานและอตัราค่าเส่ือมราคาสินทรัพย์ 13. งานจดทะเบยีนและต่อทะเบยีนรถยนต์ส่วนกลาง
17. งานตรวจสอบสภาพยานพาหนะและช าระภาษีประจ าปี 14. งานประชาสัมพันธก์ารด าเนนิการเกีย่วกับพัสดุ ครุภณัฑ์
      และการด าเนนิการทางทะเบยีน       วสัดุ ที่ดิน ส่ิงก่อสร้าง และทรัพย์สินอืน่ ๆ ของ อบจ.
18. งานจัดท าประกันภยัรถราชการหรือทรัพย์สิน 15. งานตอบซักถาม ข้อเสนอแนะของหนว่ยตรวจสอบ
19. งานวชิาการเกีย่วกับการบริหารพัสดุและทรัพย์สิน 16. งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือใหค้ าแนะน าทาง
20. งานการจัดหาประโยชนจ์ากทรัพย์สินของ อบจ.       วชิาการ
21. งานจัดท าทะเบยีนคุมหลักประกันสัญญาและ 17. งานวางแผน บริหารงบประมาณ การเบิกจา่ยพัสดุ 

      หลักประกัน การเสนอราคา        และธรุการของส่วนราชการ
22. งานการคืนหลักประกันสัญญาและหลักประกัน 18. งานวางระบบควบคุมภายในและการบริหาร
       การเสนอราคา        ความเส่ียงของส่วนราชการ
23. งานการวางแผนงาน บริหารงบประมาณ และ 19. งานอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องและที่ได้รับมอบหมาย
      การเบกิจ่ายของส่วนราชการ
24. งานบริหารงานบคุคลส่วนราชการ
25. งานระบบควบคุมภายในของส่วนราชการ
26. งานจัดเตรียมข้อมูลประกอบการตรวจประเมิน
27. งานธรุการ สารบรรณ
28. งานอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องและที่ได้รับมอบหมาย

11.2 ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน 11.2 ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่


































