
8.1 โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ

1. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 1.1 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  1.1 ฝ่ายอ านวยการ

1. งานธุรการและสารบรรณกลางองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1. งานราชการท่ัวไปของ อบจ.
2. งานการจัดการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถ่ินและสมาชิกสภา 2. งานวิเทศสัมพันธ์/งานประชาสัมพันธ์
    ท้องถ่ิน (อบจ.) 3. งานกิจการขนส่ง
3. งานประชาสัมพันธ์และการบริการประชาชนเชิงรุก 4. งานส่งเสริมการท่องเท่ียว
4. งานการวางแผนงาน การบริหารงบประมาณ การเบิกจ่าย 5. งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
    และการพัสดุของส่วนราชการ 6. งานราชการท่ีมิได้ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของส านัก/กอง 
5. งานข้อมูลสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัด     หรือส่วนราชการใดใน อบจ. เป็นการเฉพาะ
6. งานเลขานุการคณะผู้บริหาร 7. งานก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
7. งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ      ในอบจ. ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการ
8. งานบริหารจัดการอาคารสถานท่ีและระบบความปลอดภัย      ปฏิบัติราชการของ อบจ.
9. งานราชการท่ีมิได้ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของกอง หรือ 8. งานธุรการและสารบรรณกลางองค์การบริหารส่วนจังหวัด
    ส่วนราชการใดใน อบจ. โดยเฉพาะ 9. งานบริหารงานท่ัวไป บริหารงานบุคคลของส่วนราชการ
10. งานราชการท่ัวไปของ อบจ. 10. งานวางระบบควบคุมภายในและการบริหาร
11. งานก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของ        ความเส่ียงของส่วนราชการ
     ส่วนราชการใน อบจ. ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทาง 11. งานการวางแผนงาน การบริหารงบประมาณ และ
     และแผนการปฏิบัติราชการของ อบจ.       การเบิกจ่ายพัสดุของส่วนราชการ
12. งานรัฐพิธี, งานราชพิธี, งานรับเสด็จ, งานวันส าคัญ 12. งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน า
      ของชาติ        ทางวิชาการ
13. งานการประเมินองค์กรและผู้บริหารท้องถ่ิน 13. งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และท่ีได้รับมอบหมาย
14. งานบริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
      สารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
15. งานวางระบบควบคุมภายในและการบริหาร
      ความเส่ียงของส่วนราชการ
16. งานบริหารงานท่ัวไป บริหารงานบุคคล 
      ของส่วนราชการ
17. งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และท่ีได้รับมอบหมาย



โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ

1.2 ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ 1.2 ฝ่ายนิติการ
1. งานเก่ียวกับการตราข้อบัญญัติ อบจ.ท่ีไม่ใช่ 1. งานนิติการ
    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2. งานการเลือกต้ัง
2. งานตรวจและปรับยกร่างข้อบัญญัติ ระเบียบ ค าส่ัง 3. งานการเผยแพร่ให้ความรู้ทางกฎหมาย
    หรือประกาศ 4. งานศูนย์ด ารงธรรม อบจ.เชียงราย
3. งานด าเนินการทางนิติกรรม สัญญา 5. งานศูนย์ยุติธรรมชุมชน อบจ.เชียงราย
4. งานยกร่าง สัญญา และการบริหารสัญญา 6. งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
5. งานการให้ค าปรึกษา และความเห็นทางกฎหมาย 7. งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และท่ีได้รับมอบหมาย
6. งานการท าส านวนการไต่สวน ส านวนการสอบสวน
    หรือส านวนสืบสวนจากการร้องเรียน ร้องทุกข์ 
    การตรวจสอบ หรือการสืบสวน สอบสวน 
    การแสวงหาข้อเท็จจริง
7. งานการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด
    ของเจ้าหน้าท่ี
8. งานการด าเนินคดีอาญา คดีแพ่ง คดีปกครอง 
    คดีในศาลรัฐธรรมนูญ หรือคดีอ่ืน
9. งานการพิจารณาและการตรวจสอบ ค าอุทธรณ์ หรือ
    ค าโต้แย้ง
10. งานการบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าส่ัง
11. งานการด าเนินมาตรการทางปกครอง (ยกเว้นการ

      ด าเนินการเก่ียวกับการอุทธรณ์) 
12. งานด าเนินการเก่ียวกับการเปรียบเทียบคดี
13. งานเตรียมการระงับข้อพิพาท
14. งานการเผยแพร่ให้ความรู้ทางกฎหมาย
15. งานศูนย์ด ารงธรรม อบจ.เชียงราย
16. งานการบริหารงานสถานีขนส่งผู้โดยสารตามภารกิจ
       ถ่ายโอน
17. งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และท่ีได้รับมอบหมาย



โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ

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

1.งานการวางแผนงาน การบริหารงบประมาณ                                                                  1. งานเลขานุการของคณะผู้บริหาร อบจ.
   การเบิกจ่าย และการพัสดุของส่วนราชการ 2. งานการจัดประชุมตามนโยบายของคณะผู้บริหารท้องถ่ิน
2.งานวางระบบควบคุมภายในและการบริหาร 3. งานการจัดท าระเบียบวาระการประชุม รายงานการ
   ความเส่ียงของส่วนราชการ     ประชุม การติดตามผลการปฏิบัติตามมติของคณะ
3.งานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานบุคคล ธุรการ     ผู้บริหาร หรือกรรมการต่างๆ ตามท่ีผู้บริหารท้องถ่ินแต่งต้ัง
   และของส่วนราชการ 4. งานเก่ียวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ัง 
4.งานการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตาม     ประกาศ มาตรการ แนวทางปฏิบัติในการบริหารราชการ 
   ภารกิจของส่วนราชการ 5. งานประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถ่ิน

1. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 6. งานรายงานผลการปฏิบัติราชการของคณะผู้บริหาร
 1.1 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป     ท้องถ่ินตามกฎหมายก าหนด

1. งานเลขานุการคณะผู้บริหาร 7. งานทะเบียนประวัติคณะผู้บริหาร
2. งานประสานผู้บริหารท้องถ่ิน 8. งานสิทธิสวัสดิการของคณะผู้บริหาร

3. กองแผนและงบประมาณ 9. งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทาง
3.3   ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล     วิชาการ

1. งานรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การ 10. งานการวางแผนงาน การบริหารงบประมาณ 
    บริหารส่วนจังหวัดตามนโยบายมีแถลงไว้กับสภาอบจ.        การเบิกจ่าย และการพัสดุของส่วนราชการ

11. งานวางระบบควบคุมภายในและการบริหาร
      ความเส่ียงของส่วนราชการ
12. งานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานบุคคล และธุรการ 
      ของส่วนราชการ
13. งานการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตาม
      ภารกิจของส่วนราชการ
14. งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย



โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ

 2.1 ฝ่ายการประชุมสภา อบจ. 2.2 ฝ่ายกิจการสภา
1. งานการประชุมสภา อบจ. 1. งานเลขานุการของสภา อบจ.
2. งานการประชุมกรรมการต่าง ๆ ของสภา อบจ. 2. งานการประชุมสภา อบจ.
3. งานการจัดระเบียบ วาระการประชุม รายงานการประชุม 3. งานการประชุมกรรมการต่าง ๆ ของสภา อบจ.
4. งานการติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภา อบจ. 4. งานจัดท าระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม
    หรือกรรมการต่าง ๆ ของสภา อบจ.      ของสภา อบจ.
5. งานคณะกรรมการสามัญ/วิสามัญ ประจ าสภา อบจ. 5. งานรายงานการติดตามผลของสภา อบจ. หรือกรรมการต่างๆ

6. งานกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับการประชุม 6. งานเก่ียวกับระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ การประชุม
    การต้ังกระทู้ถาม ข้อซักถามของสภา อบจ.     การต้ังกระทู้ถาม ข้อซักถามของสภา อบจ.
7. งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการประชุม 7. งานส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสภา อบจ.
    สภา อบจ. และการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ 8. งานส่งเสริมและพัฒนาสมาชิกสภา อบจ.
8. งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 9. งานส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิ

2.2 ฝ่ายกิจการสภา อบจ.     เสรีภาพของประชาชน
1. งานสิทธิ และสวัสดิการของสมาชิกสภา อบจ. 10. งานระเบียบการทะเบียนประวัติของสภาชิกสภา อบจ.
2. งานทะเบียนและบัตรประจ าตัวสมาชิกสภา อบจ. 11. งานสิทธิสวัสดิการของสมาชิกสภา อบจ.ล
3. งานหนังสือรับรอง สมาชิกสภา อบจ. 12. งานแจ้งข้อมูลข่าวสารและให้ความช่วยเหลือการ
4. งานทะเบียนประวัติสมาชิกสภา อบจ       ย่ืนแสดงรายการบัญชีทรัพย์สิน หน้ีสิน
5. งานขอรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 13. งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสภา อบจ.
    สมาชิกสภา อบจ. 14. งานศูนย์ส่งเสริมความรู้ด้านการเมืองการปกครอง
6. งานแจ้งข้อมูลข่าวสารและให้ความช่วยเหลือการ       ท้องถ่ิน
    ย่ืนแสดงรายการบัญชีทรัพย์สิน หน้ีสิน 15. งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทาง
7. งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสภา อบจ.       วิชาการ
8. งานส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสภา อบจ. 16. งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย
9. งานส่งเสริมและพัฒนาสมาชิกสภา อบจ.
10. งานส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิ
      เสรีภาพของประชาชน
11. งานการวางแผนงาน การบริหารงบประมาณ 
      การเบิกจ่าย และการพัสดุของส่วนราชการ
12. งานวางระบบควบคุมภายในและการบริหาร
      ความเส่ียงของส่วนราชการ
13. งานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานบุคคล ธุรการ 
      และของส่วนราชการ
14. งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
15. งานการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตาม
      ภารกิจของส่วนราชการ
16. งานศูนย์ส่งเสริมความรู้ด้านการเมืองการปกครองท้องถ่ิน

17. งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย
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3. กองแผนและงบประมาณ 3. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
3.1 ฝ่ายนโยบายและแผน 3.1 ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน

1. งานวิเคราะห์นโยบายและแผนของ อบจ. 1. งานวิเคราะห์นโยบาย แผนงาน และโครงการ
2. งานการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ินใน 2. งานยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการ
    เขตจังหวัด 3. งานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
3. งานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน อบจ. 4. งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
4. งานการทบทวน แก้ไข เพ่ิมเติม หรือเปล่ียนแปลง     ท้องถ่ิน 
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน อบจ. 5. งานประสานการจัดท าแผนพัฒนา
5. งานจัดท าแผนด าเนินงาน อบจ. 6. งานคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน
6. งานเพ่ิมเติม แก้ไข แผนการด าเนินงาน อบจ. 7. งานจัดท าและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของ อปท.
7. งานการประสานการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 8. งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทาง
    ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดตามระเบียบท่ี     วิชาการ
    รัฐมนตรีก าหนด 9. งานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานบุคคล  
8. งานคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน อบจ.     งานธุรการและสารบรรณกลางของส่วนราชการ
    งานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา 10. งานการจัดท าแผนบริหารความเส่ียงของ อบจ.
    ท้องถ่ิน อบจ. 11. งานการจัดท าแผนการด าเนินธุรกิจต่อเน่ือง (BCP)
9. งานจัดท าประชาคม/ประชาพิจารณ์ 12. งานวางระบบควบคุมภายในของส่วนราชการ
10. งานจัดท าระบบข้อมูลกลางเพ่ือการพัฒนาของ อบจ. 13. งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย
11. งานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานบุคคล  
      งานธุรการและสารบรรณกลางของส่วนราชการ
12. งานศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
13. งานการจัดท าแผนบริหารความเส่ียงของ อบจ.
14. งานการจัดท าแผนการด าเนินธุรกิจต่อเน่ือง (BCP)
15. งานวางระบบควบคุมภายในของส่วนราชการ
16. งานวิชาการ
17. งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย
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3.2 ฝ่ายงบประมาณ 3.2 ฝ่ายงบประมาณ
1. งานจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 1. งานงบประมาณ
    และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 2. งานการจัดสรรเงินอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืน
2. งานการโอนเงินงบประมาณ และการแก้ไข 3. งานจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
    เปล่ียนแปลงงบประมาณ     และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม
3. งานเก่ียวกับการใช้จ่ายเงินสะสม/เงินทุนส ารองสะสม 4. งานจัดท าค าของบประมาณเงินอุดหนุนในระบบสารสนเทศ 

4. งานเงินอุดหนุนทุกประเภท     เพ่ือการบริหารงบประมาณของ อปท. (ระบบ BBL)
5. งานการขอรับงบประมาณเงินอุดหนุน 5. งานการขอรับงบประมาณเงินอุดหนุน
6. งานเก่ียวกับเงินกู้ของ อบจ. 6. งานระบบงบประมาณ (e-LAAS)
7. งานพัฒนาระบบงบประมาณและวิเคราะห์งบประมาณ 7. งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทาง
8. งานรวบรวมข้อมูลสถิติเก่ียวกับงบประมาณ     วิชาการ
9. งานการวางแผนงาน บริหารงบประมาณ การเบิกจ่าย 8. งานการวางแผนงาน บริหารงบประมาณ การเบิกจ่าย
    และการบริหารพัสดุ ของส่วนราชการ     และการบริหารพัสดุ ของส่วนราชการ
10. งานวิชาการ 9. งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย
11. งานระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารงบประมาณของ
      องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ระบบ BBL)
12. งานระบบงบประมาณ (e-LAAS)
13. งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย



โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ

3.3 ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล 3.3 ฝ่ายวิจัยและประเมินผล
1. งานติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน 1. งานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน
    ในเขตจังหวัด 2. งานวิจัย บริการและเผยแพร่วิชาการ
2. งานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินอบจ. 3. งานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผน
3. งานก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล     ของ อบจ. (E-Plan)
4. งานตรวจติดตามประเมินผลแผนด าเนินงาน 4. งานประเมินเป้าหมาย มาตรฐาน การจัดบริการ
5. งานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา     สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
    ท้องถ่ิน อบจ. 5. งานประเมินการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติ
6. งานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการ      ราชการ
    วางแผนของ อบจ. (E-Plan) 6. งานระบบสารสนเทศติดตามและประเมินผลแห่งชาติ
7. งานตรวจติดตามแผนงาน/โครงการแผนพัฒนา      (eMENSCR) 
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดและข้อบัญญัติงบประมาณ 7. งานติดตามงบประมาณเงินอุดหนุนในระบบสารสนเทศ 
    รายจ่ายประจ าปี/เพ่ิมเติม      เพ่ือการบริหารงบประมาณของ อปท. (ระบบ BBL)
8. งานรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของนายก อบจ. 8. งานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
    ตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้กับสภา อบจ.     ท้องถ่ิน อบจ.
9. งานรายงานผลการด าเนินการประจ าปีงบประมาณ 9. งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทาง
    ของ อบจ.     วิชาการ
10. งานประเมินเป้าหมาย มาตรฐาน การจัดบริการ 10. งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย
      สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
11. งานประเมินการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติ
      ราชการ
12. งานรวบรวมข้อมูลสถิติเก่ียวกับการติดตามและ
      ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ตามภารกิจ อบจ.
13. งานวิชาการ
14. งานระบบสารสนเทศติดตามและประเมินผลแห่งชาติ
       (eMENSCR) 
15. งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย
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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/ขยายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2. งานเก่ียวกับสถานะการเงินการคลัง
3. งานวิชาการการเงิน การคลัง และบัญชี 3. งานการจัดสรรเงินต่างๆ (บริหารการรับจ่ายเงินให้เป็นไป

4.2 ฝ่ายบัญชี     อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้)
1. งานควบคุมดูแลการรับเงิน-เบิกจ่ายเงินทุกประเภท 4. งานการตรวจสอบ การจ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน และ

     และรายงานสถานะการเงิน     เอกสารทางการเงิน
2. งานจัดท าและรายงานข้อมูล สถิติ ด้านการเงิน บัญชี 5. งานเก่ียวกับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
    การคลัง 6. งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าทาง
3. งานตรวจสอบงบการเงินและบัญชีทุกประเภท     วิชาการด้านการเงิน การคลัง  
4. งานวิชาการด้านการเงินและบัญชี และการคลัง 7. งานเก่ียวกับแผนงานหรือการกู้ และการยืมเงินสะสม
5. งานการวางแผน บริหารงบประมาณ การบริหาร     การตัดเงินปี การกันเงินไว้จ่ายเหล่ือมปี และการขยาย
    งานบุคคลของส่วนราชการ     เวลาตัดฝากเงินงบประมาณ รวมถึงการใช้จ่ายเงิน
6. งานวางระบบควบคุมภายในและการบริหาร     งบประมาณ
    ความเส่ียงของส่วนราชการ 8. งานให้ค าปรึกษา แนะน าด้านการเงิน การคลัง 
7. งานธุรการ และบันทึกข้อมูลตามภารกิจของฝ่าย     แก่ส่วนราชการต่าง ๆ

9. งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะด้านการเงิน
     การคลัง
10. งานจัดท ารายงานการเงิน การคลัง
11. งานตรวจสอบงบการเงินและบัญชีทุกประเภท
12. งานบริหารงานท่ัวไป และบริหารงานบุคคลของ
      ส่วนราชการ
13. งานวางแผน บริหารงบประมาณ การเบิกจ่ายพัสดุ 

      ของส่วนราชการ
14. งานวางระบบควบคุมภายในและการบริหาร
      ความเส่ียงของส่วนราชการ

15. งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย
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4.1 ฝ่ายการเงิน 4.2 ฝ่ายการเงินและบัญชี
1. งานการตรวจสอบ การจ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน และ 1. งานการจ่ายเงิน การรับเงิน
    เอกสารทางการเงิน  2. งานการเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน
2. งานการตรวจสอบการเบิกเงิน/การยืมเงินทดรองราชการ 3. งานการตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกาทุกประเภท
3. งานการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน 4. งานการจัดท าบัญชี
    เงินบ าเหน็จบ านาญ เงินสวัสดิการ และเงินต่างๆ 5. งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท
4. งานเก่ียวกับการอนุมัติ เปิด-ปิด และเปล่ียนแปลง 6. งานเก่ียวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ
    ลายมือช่ือกับธนาคาร     บ านาญ เงินสวัสดิการ และเงินอ่ืน 
5. งานการขอกันเงิน/ขยายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 7. งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ
6. งานการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 8. งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
7. งานวิชาการการเงิน การคลัง และบัญชี 9. งานท างบทดลองประจ าเดือนและประจ าปี
8. งานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ อบจ. 10. งานการเบิกจ่ายเงินในระบบการเงินการคลังภาครัฐ 
9. งานการน าส่งเงินสมทบตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ก าหนด        แบบอิเล็กทรอนิกส์  (GFMIS)
10. งานตรวจสอบงบการเงินต่างๆ ตามข้อทักท้วง 11. งานการจัดท าบัญชีในระบบการเงินการคลังภาครัฐ 
      และเสนอแนะของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน       แบบอิเล็กทรอนิกส์  (GFMIS)
11. งานการเบิกจ่ายเงินในระบบการเงินการคลังภาครัฐ 12. งานระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์  (e-LAAS)
       แบบอิเล็กทรอนิกส์  (GFMIS) 13. งานระบบรายจ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-LAAS)
12. งานระบบรายจ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-LAAS) 14. งานรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในระบบ E-plan

13. งานธุรการและบันทึกข้อมูล 15. งานรับตรวจด้านการเงิน การบัญชี การคลังจาก
14. งานการเบิกจ่ายพัสดุของส่วนราชการ        หน่วยงานตรวจสอบ
15. งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 16. งานเก่ียวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท

4.2 ฝ่ายบัญชี 17. งานรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ และควบคุมการรับ
1. งานจัดท าบัญชีทุกประเภท       การจ่ายเงิน

 2. งานควบคุมดูแลการรับเงิน-เบิกจ่ายเงินทุกประเภท 18. งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย
    และรายงานสถานะการเงิน
3. งานจัดท ารายงานการรับ - จ่าย เงินทุกประเภท
4. งานจัดท างบการเงินทุกประเภท
5. งานจัดท างบทดลอง

 6. งานจัดท าทะเบียนคุมเงินรายรับ และรายจ่ายต่าง ๆ
7. งานจัดท าและรายงานข้อมูล สถิติ ด้านการเงิน บัญชี การคลัง

8. งานตรวจสอบงบการเงินและบัญชีทุกประเภท
9. งานระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์  (e-LAAS)
10. งานวิชาการด้านการเงินและบัญชี และการคลัง
11. งานการวางแผน บริหารงบประมาณ การบริหาร 

      งานบุคคลของส่วนราชการ
12. งานวางระบบควบคุมภายในและการบริหาร
      ความเส่ียงของส่วนราชการ
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13. งานรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในระบบ E-plan

14. งานจัดเก็บรักษาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
15. งานการจัดท าบัญชีในระบบการเงินการคลังภาครัฐ 
      แบบอิเล็กทรอนิกส์  (GFMIS)
16. งานรับตรวจด้านการเงิน การบัญชี การคลังจาก
       หน่วยงานตรวจสอบ
17. งานธุรการ และบันทึกข้อมูลตามภารกิจของฝ่าย
18. งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย

4.3 ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 4.3 ฝ่ายพัฒนารายได้
1. งานพัฒนารายได้ของ อบจ. 1. งานจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้
2. งานจัดท าแผนเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 2. งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม
3. งานการรับเงิน-การน าส่งเงิน การถอน-โอนเงิน 3. งานตรวจสอบและประเมินภาษี ค่าธรรมเนียม การเก็บ
    และเอกสารทางการเงิน     รักษาและการน าส่งเงิน
4. งานเร่งรัดและจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ 4. งานการรับเงิน-การน าส่งเงิน การถอน-โอนเงิน 
    ของ อบจ.     และเอกสารทางการเงิน
5. งานทะเบียนลูกหน้ี และภาษีประเภทต่าง ๆ 5. งานทะเบียนคุมเงินรายได้ต่าง ๆ
6. งานจ าหน่ายลูกหน้ีออกจากทะเบียน 6. งานทะเบียนคุมลูกหน้ี และภาษีประเภทต่าง ๆ

7. งานจัดท าระบบสารสนเทศ ภาษี และค่าธรรมเนียม 7. งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะแนวทางการ
    ต่าง ๆ     ปรับปรุง การจัดเก็บภาษีต่าง ๆ วิธีการจัดเก็บภาษีอากร
8. งานทะเบียนคุมรายได้ของ อบจ.     ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้อ่ืน ๆ
9. งานตรวจสอบลูกหน้ีและเร่งรัดติดตาม เงินภาษี และ 8. งานเก็บรักษาหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียม และ
    ค่าธรรมเนียมค้างช าระ     รายได้อ่ืน ๆ
10. งานการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการท่ี 9. งานจัดท าระบบสารสนเทศ ภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
      เสียภาษีและค่าธรรมเนียม 10. งานตรวจสอบลูกหน้ีและเร่งรัดติดตาม เงินภาษี และ
11. งานวิชาการด้านการเงินและบัญชี การคลัง       ค่าธรรมเนียมค้างช าระ
12. งานข้อมูล สถิติ รายได้ทุกประเภท 11. งานข้อมูล สถิติ รายได้ทุกประเภท
13. งานด าเนินการกิจการพาณิชย์ 12. งานระบบรายรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-LAAS)
14. งานระบบรายรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-LAAS) 13. งานระบบการรับและน าส่งเงินอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
15. งานระบบการรับและน าส่งเงินอิเล็กทรอนิกส์ 14. งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย
       (GFMIS)
16. งานประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้
17. งานธุรการและบันทึกข้อมูลตามภารกิจของฝ่าย
18. งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย



โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ

5. ส านักการช่าง 5. ส านักช่าง
5.1 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 5.1 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

1. งานบริหารงานท่ัวไป ธุรการ และสารบรรณของ 1. งานบริหารงานท่ัวไป ธุรการ และสารบรรณของ
    ส่วนราชการ     ส่วนราชการ
2. งานแผนงานโครงการ การบริหารงบประมาณ 2. งานแผนงานโครงการ การบริหารงบประมาณ 

     การเบิกจ่าย การพัสดุ ของส่วนราชการ     การเบิกจ่ายพัสดุของส่วนราชการ
3. งานวางระบบควบคุมภายในและบริหารความเส่ียงของ 3. งานวางระบบควบคุมภายในและบริหารความเส่ียงของ
    ส่วนราชการ     ส่วนราชการ
4. งานบริหารงานบุคคลของส่วนราชการ 4. งานบริหารงานบุคคลของส่วนราชการ
5. งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตาม 5. งานพัฒนาระบบบริหารงานของส่วนราชการ
    ภารกิจของส่วนราชการ 6. งานติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามภารกิจ
6. งานพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการปฏิบัติงานตาม     ของส่วนราชการ
    ภารกิจของส่วนราชการ 7. งานให้บริการจัดสถานท่ี 
7. งานติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามภารกิจ 8. งานสรุป รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถิติ ตามภารกิจ
    ของส่วนราชการ     ของส านักช่าง
8. งานพัฒนาให้ความรู้เก่ียวกับภารกิจของส านักการช่าง 9. งานสนับสนุนให้ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
    ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน หน่วยงาน     เก่ียวกับภารกิจของส านักช่างให้กับองค์กรปกครอง
    องค์กรต่าง ๆ     ส่วนท้องถ่ินอ่ืน และหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ
9. งานข้อมูล สถิติ ตามภารกิจของส านักการช่าง 10. งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย
10. งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย
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5.2 ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง 5.2 ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง
5.2.1 ฝ่ายส ารวจ 5.2.1 ฝ่ายส ารวจ

1. งานแผนการปฏิบัติงานส ารวจโครงสร้างพ้ืนฐานประจ าปี 1. งานแผนการปฏิบัติงานส ารวจโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. งานส ารวจและตรวจสอบโครงการตามแผนพัฒนา 2. งานจัดท าโครงการตามภารกิจ อ านาจหน้าท่ี
    ท้องถ่ิน อบจ.เชียงราย 3. งานส ารวจ
3. งานส ารวจโครงการเพ่ือจัดท าร่างข้อบัญญัติอบจ.เชียงราย 4. งานประมาณราคา
4. งานส ารวจข้อมูลเพ่ือการออกแบบทางด้าน 5. งานควบคุมงาน 
    สถาปัตยกรรมและวิศวกรรมการก่อสร้าง 6. งานตรวจรับพัสดุ
5. งานจัดท าแบบแปลน ประมาณราคา ก าหนดราคากลาง 7. งานตรวจสอบการก่อสร้าง
    ควบคุมการก่อสร้าง และตรวจรับพัสดุ 8. งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ
6. งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ 9. งานค านวณและจัดท ารายการท่ีใช้สัญญา แบบปรับ
7. งานตรวจสอบสภาพงานจ้าง     ราคาได้ (ค่า K)
8. งานสาธารณูปโภค 10. งานให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนองค์กรปกครอง
9. งานให้ความช่วยเหลือสนับสนุนองค์กรปกครองส่วน        ส่วนท้องถ่ินหรือส่วนราชการอ่ืน
    ท้องถ่ินหรือส่วนราชการอ่ืน 11. งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย
10. งานสนับสนุนทางด้านเทคนิคและวิชาการแก่หน่วยงาน

      ท่ีร้องขอ

11. งานบันทึกข้อมูลและจัดท าทะเบียนประวัติโครงการ

12. งานก าหนดมาตรฐานทางด้านการช่าง

13. งานค านวณและจัดท ารายการท่ีใช้สัญญา แบบปรับราคาได้(ค่า K)

14. งานธุรการ

15. งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย
5.2.2 ฝ่ายออกแบบ 5.2.2 ฝ่ายออกแบบ

1. งานแผนปฏิบัติการออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานประจ าปี 1. งานแผนปฏิบัติการออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
2. งานส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ จัดท าแบบแปลน ประมาณราคา 2. งานจัดท าโครงการตามภารกิจ อ านาจหน้าท่ี
    ก าหนดราคากลาง ควบคุมการก่อสร้าง และตรวจรับพัสดุ 3. งานออกแบบและเขียนแบบ 
3. งานสาธารณูปโภค 4. งานจัดท าราคากลาง
4. งานผังเมืองรวมจังหวัด 5. งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง
5. งานด้านวิศวกรรม 6. งานด้านวิศวกรรม

6. งานด้านสถาปัตยกรรม 7. งานด้านสถาปัตยกรรม

7. งานด้านระบบไฟฟ้า 8. งานค านวณและจัดท ารายการท่ีใช้สัญญา แบบปรับ
8. งานให้ความช่วยเหลือสนับสนุนองค์กรปกครองส่วน     ราคาได้ (ค่า K)
    ส่วนท้องถ่ิน หรือส่วนราชการอ่ืน 9. งานให้ความช่วยเหลือสนับสนุนองค์กรปกครอง
9. งานสนับสนุนทางด้านเทคนิคและวิชาการแก่หน่วยงานท่ีร้องขอ     ส่วนท้องถ่ิน หรือส่วนราชการอ่ืน
10. งานค านวณและจัดท ารายการท่ีใช้สัญญา แบบปรับราคาได้(ค่า K) 10. การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ
11. งานตรวจสอบครุภัณฑ์       รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน
12. งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 11. งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย
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5.3 ส่วนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 5.3 ส่วนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
5.3.1 ฝ่ายเคร่ืองจักรกล 5.3.1 ฝ่ายเคร่ืองจักรกล

1. งานแผนการปฏิบัติงานใช้เคร่ืองจักรกลประจ าปี 1. งานจัดท าประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน
2. งานจัดท าโครงการเพ่ือเข้าแผนพัฒนาท้องถ่ิน     เคร่ืองจักรกล
    อบจ.เชียงราย และร่างข้อบัญญัติ อบจ.เชียงราย 2. งานจัดท าทะเบียนประวัติการใช้เคร่ืองจักรกลและ
3. งานให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนเคร่ืองจักรกล     ยานพาหนะ
    แก่ส่วนราชการอ่ืนในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 3. งานแผนการบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรกลและยานพาหนะ
4. งานให้ความช่วยเหลือส่วนราชการอ่ืนในกรณีเร่งด่วน 4. งานช่วยเหลือสนับสนุนเคร่ืองจักรกล
    เช่น ภัยพิบัติ เพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5. งานช่วยเหลือสนับสนุนเคร่ืองจักรกลการป้องกันและ
5. งานขุดเจาะและพัฒนาบ่อบาดาล     บรรเทาสาธารณภัย
6. งานสาธารณูปโภค 6. งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็น
7. งานวางแผน ออกแบบ ค านวณ ควบคุมการสร้าง หรือ      โครงสร้างพ้ืนฐานหรือเคร่ืองจักรกล
    การผลิตเก่ียวกับงานวิศวกรรมเคร่ืองกล 7. งานจัดท าทะเบียนควบคุมการจัดซ้ือ เก็บรักษา
8. งานก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเก่ียวกับงานวิศวกรรมเคร่ืองกล     การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเช้ือเพลิง
9. งานควบคุม ตรวจสอบ บ ารุงรักษาเคร่ืองจักรกลและ 8. งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทาง
    ยานพาหนะประจ าปี     วิชาการด้านวิศวกรรมเคร่ืองกล
10. งานควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ น้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 9. งานสนับสนุนบุคลากรด้านเทคนิคและวิชาการแก่
11. งานควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ และอะไหล่     หน่วยงานท่ีร้องขอ
12. งานจัดท าประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเคร่ืองจักรกล 10. งานจัดท าโครงการตามภารกิจ อ านาจหน้าท่ี
13. งานสนับสนุนบุคลากรด้านเทคนิคและวิชาการแก่ 11. งานด้านวิศวกรรมเคร่ืองกล
       หน่วยงานท่ีร้องขอ 12. งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย
14. งานให้ความช่วยเหลือและบริการประชาชน
15. งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย

5.3.2 ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 5.3.2 ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบ ารุง
1. งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบ ารุงประจ าปี 1. งานจัดท าแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง
2. งานจัดท าโครงการเพ่ือเข้าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 2. งานจัดท าโครงการตามภารกิจ อ านาจหน้าท่ี
    อบจ.เชียงราย และร่างข้อบัญญัติ อบจ.เชียงราย 3. งานจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม
3. งานส ารวจ ออกแบบ จัดท าแบบแปลน ประมาณราคา 4. งานตรวจสอบการก่อสร้าง ควบคุมการก่อสร้าง
    ก าหนดราคากลาง ควบคุมงาน และตรวจรับพัสดุ     และซ่อมบ ารุง
4. งานก่อสร้างและซ่อมบ ารุงถนนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ 5. งานส ารวจ ออกแบบ จัดท าแบบรูปรายการก่อสร้าง 
    ของ อบจ.เชียงราย     ประมาณราคา ก าหนดราคากลาง และตรวจรับพัสดุ
5. งานปรับปรุงซ่อมแซมถนน แหล่งน้ า และโครงสร้างพ้ืนฐาน 6. งานติดต้ังซ่อมบ ารุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร

    ต่าง ๆ ท่ีได้รับการร้องขอจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 7. งานปรับปรุงภูมิทัศน์
    หรือส่วนราชการอ่ืนในจังหวัดเชียงราย 8. งานเก่ียวกับระบบประปาของ อบจ.เชียงราย
6. งานปรับปรุงซ่อมแซมบ ารุงรักษาอาคารสถานท่ีท่ีอยู่ใน 9. งานเก่ียวกับงานช่างสุขาภิบาล
    ความรับผิดชอบของ อบจ.เชียงราย 10. งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเป็น

      โครงสร้างพ้ืนฐาน
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7. งานปรับปรุงซ่อมแซมบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าและระบบน้ าภายใน 11. งานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
    อาคารสถานท่ีท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของอบจ.เชียงราย 12. งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ
8. งานจัดสถานท่ี งานราชพิธี รัฐพิธี งานประเพณีส าคัญ 13. งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทาง
    ของจังหวัดเชียงราย ท่ี อบจ.เชียงรายเป็นผู้จัด และ        วิชาการด้านวิศวกรรม
    หน่วยงานอ่ืนขอรับการสนับสนุน 14. งานบันทึกข้อมูลและจัดท าทะเบียนประวัติโครงสร้าง
9. งานจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ส าหรับรองรับการจัดงานและ        พ้ืนฐาน

     งานก่อสร้างและซ่อมบ ารุงต่าง ๆ  15. งานค านวณและจัดท ารายการท่ีใช้สัญญา แบบปรับ
10. งานสาธารณูปโภค        ราคาได้ (ค่า K)
11. งานทางหลวงท้องถ่ิน 16. งานติดตาม ควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง
12. งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสวนสาธารณะ 17. งานพัฒนาและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าตามอ านาจหน้าท่ี
13. งานพัฒนาและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าขนาดเล็ก 18. งานให้ความช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านเทคนิคและ
14. งานจัดให้มีและอ านวยความสะดวกในด้านการจราจร       วิชาการแก่หน่วยงานท่ีร้องขอ
15. งานปรับปรุงบูรณะแหล่งท่องเท่ียว 19. งานคิดค้นต่อยอดนวัตกรรมตามภารกิจอ านาจหน้าท่ี
16. งานซ่อมบ ารุงและดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 20. งานปรับปรุง ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาอาคารสถานท่ี
17. งานระบบบ าบัดน้ าเสีย 21. งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย
18. งานจัดการของเสียอุตสาหกรรม
19. งานแก้ไขปัญหาและป้องกันมลพิษและส่ิงแวดล้อม
20. งานก าจัดขยะมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูลรวม
21. งานจัดการมลพิษทางเสียงและอากาศ
22. งานบันทึกข้อมูลและจัดท าทะเบียนประวัติโครงการ
23. งานให้ความช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านเทคนิคและ
      วิชาการแก่หน่วยงานท่ีร้องขอ
24. งานค านวณและจัดท ารายการท่ีใช้สัญญา แบบปรับราคาได้(ค่า K)

25. งานพัฒนานวัตกรรมใหม่
26. งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย
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6. ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6. ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 6.1 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  6.1 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

1. งานแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 1. งานแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
     ในเขตจังหวัด      ในเขตจังหวัด

2. งานแผนพัฒนาการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2. งานแผนพัฒนาการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
3. งานแผนงานโครงการ การบริหารงบประมาณ 3. งานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กร
    การเบิกจ่าย และการพัสดุของส่วนราชการ     ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด
4. งานติดตามประเมินแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กร 4. งานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การ
    ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด     บริหารส่วนจังหวัด
5. งานติดตามประเมินผลและพัฒนาการศึกษาขององค์การ 5. งานคณะกรรมการการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

    บริหารส่วนจังหวัด 6. งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าต่าง ๆ 
6. งานการวางระบบควบคุมภายใน และการบริหาร      ท่ีเก่ียวข้อง
    ความเส่ียงของส่วนราชการ 7. งานแผนงานโครงการ การบริหารงบประมาณ และ
7. งานบริหารงานบุคคลของส่วนราชการ     การเบิกจ่ายพัสดุของส่วนราชการ
8. งานบริหารงานท่ัวไป ธุรการ และสารบรรณกลางของ 8. งานการวางระบบควบคุมภายใน และการบริหาร
    ส่วนราชการ     ความเส่ียงของส่วนราชการ
9. งานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้านการศึกษาและเทคโนโลยี 9. งานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานบุคคล 
    นวัตกรรมทางการศึกษา     ธุรการและสารบรรณกลางของส่วนราชการ
10. งานปรับปรุงประสิทธิภาพและกระบวนการบริหาร 10. งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย
      จัดการในหน่วยงาน
11. งานฝึกอบรมตามภารกิจของส่วนราชการ
12. งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจของส่วนราชการ

13. งานคณะกรรมการการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

14. งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย
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6.2 ส่วนบริหารการศึกษา 6.2 ส่วนบริหารการศึกษา
6.2.1 ฝ่ายการศึกษาในระบบ 6.2.1 ฝ่ายบริหารการศึกษา

1. งานข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษาในสังกัด 1. งานบริหารการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
2. งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถ่ิน (SIS) 2. งานบริหารวิชาการด้านการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 
3. งานนโยบายและกรอบยุทธศาสตร์การศึกษา 3. งานจัดท าข้อมูล ระบบ LEC, BBL
4. งานติดตามและตรวจราชการโรงเรียนตามนโยบาย 4. งานกิจการนักเรียน
    และยุทธศาสตร์ 5. งานการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
5. งานพัฒนาการบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 6. งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทาง
    ในการพัฒนาท้องถ่ิน     วิชาการ
6. งานรับโอนสถานศึกษาและประเมินความพร้อมใน 7. งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย
    การจัดการศึกษา
7. งานการส่ือสารองค์กรเพ่ือการขับเคล่ือนภารกิจ
    และเผยแพร่ศักยภาพ การบริหารจัดการศึกษา
8. งานตรวจสอบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการ
    ประจ าปีการศึกษา
9. งานตรวจสอบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
    สถานศึกษาประจ าปี
10. งานบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษา
11. งานบริหารงบประมาณขอรับเงินอุดหนุนท่ัวไป (ระบบ BBL)

12. งานก ากับดูแลการบริหารเงินรายได้สถานศึกษา
13. งานพัฒนาองค์ความรู้ การจัดการความรู้และ
      ทรัพย์สินทางปัญญาในการบริหารจัดการศึกษา
14. งานส่งเสริมและพัฒนาอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
15. งานพัฒนาระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับ
       การบริหารการจัดการศึกษา
16. งานส่งเสริมการจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดโครงสร้าง

      การบริหารงานและการมอบหมายงานในสถานศึกษา

17. งานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
18. งานแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
19. งานบริหารจัดการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) 

20. งานส่งเสริมและติดตามการพัฒนาสมรรถนะ
      การจัดการศึกษาของครูและบุคลากรทางการ

      ศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
21. งานส่งเสริมและติดตามการพัฒนาคุณธรรม
      จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
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22. งานก ากับและส่งเสริมและการฝึกอบรมสัมมนา
      และศึกษาดูงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา
23. งานระบบคุ้มครองครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน

24. งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนา
      คุณภาพการศึกษา
25. งานส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานการเรียนรู้นักเรียนและครู

26. งานส่งเสริมการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
      บูรณาการในหลักสูตรสถานศึกษา
27. งานกิจการเพ่ิมรายได้และฝึกอาชีพของนักเรียน
      ระหว่างเรียน
28. งานพัฒนาการศึกษาตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

29. งานธุรการ สารบรรณ
30. งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย
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6.2.2 ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 6.2.2 ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ปรับปรุงภารกิจ

1. งานข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพ ศักยภาพและผลสัมฤทธ์ิ 1. งานขยายโอกาสทางการศึกษา 
    นักเรียน แหล่งเรียนรู้และทรัพยากรการจัดการศึกษา 2. งานติดตามและส่งเสริมการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
2. งานติดตามและส่งเสริมการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม     ในสถานศึกษา
    ในสถานศึกษา 3. งานฝึกและส่งเสริมอาชีพในสถานศึกษา
3. งานการคัดกรองเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในสถานศึกษา 4. งานเครือข่ายทางการศึกษา
4. งานส่งเสริมโครงการพิเศษท่ีสถานศึกษาก าหนด 5. งานห้องสมุด
    เพ่ือเป็นมาตรการในการปรับปรุงพัฒนาและแก้ไข 6. งานศูนย์การเรียนรู้ 

    ปัญหาท่ีเป็นองค์รวมในโรงเรียนและชุมชน 7. งานพัฒนาการศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบการศึกษา
5. งานกิจการนักเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ     การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตาม
6. งานดูแลและติดตามการแก้ไขปัญหาเด็กด้อยโอกาสและ     อัธยาศัย 
    เด็กกลุ่มเส่ียงท่ีออกนอกระบบการศึกษาของโรงเรียน 8. งานส่งเสริมสวัสดิภาพและทุนเพ่ือการศึกษา
7. งานการจัดปัจจัยจ าเป็นพ้ืนฐานเพ่ือจัดสรรโอกาส 9. งานส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียน
    และบริหารการศึกษา 10. งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน า
8. งานส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา        ทางวิชาการ
9. งานส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา 11. งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย
10. งานส่งเสริมสุขอนามัยและป้องกันโรคเอดส์ในสถานศึกษา

11. งานป้องกันและแก้ไขปัญายาเสพติดในสถานศึกษา
12. งานการจัดหลักสูตรท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมความเป็น
       เลิศตามอัจฉริยภาพของนักเรียน
13. งานพัฒนามาตรฐานคุณภาพนักเรียนด้านภาษาสากล
      เทคโนโลยีและการบริหารจัดการ
14. งานก ากับ ดูแลการคัดเลือกส่ือ หนังสือเรียนและ
       แบบฝึกหัดตามหลักสูตรของสถานศึกษา
15. งานส่งเสริมการจัดหลักสูตรท้องถ่ินเพ่ือพัฒนาเอกลักษณ์

      ความเป็นชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
16. งานพัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์รวมแห่งเรียนรู้
      ตลอดชีวิต (Learning Complex) 
17. งานส่งเสริมและสัมนาเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
      และการเรียนรู้ในชุมชน
18. งานแผนการส่งเสริมการศึกษาในพ้ืนท่ี
19. งานส่งเสริมส่ิงแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญา
      ท้องถ่ินในชุมชน
20. งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนา
      คุณภาพการศึกษา
21. งานแผนปฏิบัติการส่งเสริมการศึกษาในพ้ืนท่ี
22. งานจัดฐานข้อมูลเด็กระดับจังหวัด



โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ

23. งานส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในระบบ นอกระบบและ

      ตามอัธยาศัยในพ้ืนท่ีจังหวัด
24. งานส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาตามหลักปรัชญา
      เศรษฐกิจพอเพียง
25. งานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา
26. งานส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาพิเศษ
27. งานห้องสมุด อบจ.
28 งานศูนย์การเรียนรู้ อบจ.เชียงราย (Discovery Center)

29. งานส่งเสริม สนับสนุนห้องสมุดโรงเรียนนอกสังกัด
30. งานส่งเสริม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย

31. งานศึกษาวิจัยทางการศึกษา
32. งานส่งเสริมสนับสนุนเด็กเล็กและเด็กปฐมวัย
       ในพ้ืนท่ีจังหวัด
33. งานธุรการ สารบรรณ
34. งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย
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6.3 ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6.3 ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
6.3.1 ฝ่ายส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม 6.3.1 ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

1. งานท านุบ ารุง และส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา 1. งานการศาสนา
  2. งานส่งเสริมสนับสนุนองค์กรเครือข่ายทางศาสนา   2. งานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

3. งานส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินโครงการ/กิจกรรมทาง 3. งานพิพิธภัณฑ์
     ศาสนา ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม  4. งานเครือข่ายความร่วมมือด้านศาสนา ประเพณี ศิลปะ

4. งานบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทางด้าน     วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
    ด้านศาสนาประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม 5. งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปะและวัฒนธรรม
5. งานส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา 6. งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ
    ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน 7. งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย
6. งานคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
7. งานส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนพระปริยติธรรม
    แผนกธรรมบาลีและแผนกสามัญศึกษา
8. งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลความรู้ด้าน
    ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน 
9. งานส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม

    ประเพณีท้องถ่ิน
10. งานส่งเสริมสนับสนุนองค์กรเครือข่ายทางศิลปะ วัฒนธรรม

11. งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปะและวัฒนธรรม
12. งานแผนปฏิบัติการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน

13. งานส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีกลุ่มชาติพันธ์ุ
14. งานพิพิธภัณฑ์
15. งานธุรการ สรรบรรณ
16. งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย
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6.3.2 ฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 6.3.2 ฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
1. งานบริหารจัดการสนามกีฬา 1. งานบริหารจัดการสนามกีฬา
2. งานแผนการส่งเสริมสุขภาพ การกีฬาและนันทนาการ 2. งานการกีฬาและนันทนาการ
3. งานแผนปฏิบัติการการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 3. งานกิจกรรมเด็กเยาวชน
4. งานส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน 4. งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศกีฬาเด็กและเยาวชน
5. งานส่งเสริม สนับสนุนการเล่นกีฬา การออก 5. งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ
    ก าลังกายให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชน 6. งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย
6. งานส่งเสริม สนับสนุนทักษะข้ันพ้ืนฐานในการเล่น
    กีฬาให้แก่เด็กและเยาวชน
7. งานส่งเสริม สนับสนุนการเล่นกีฬา การออกก าลังกาย
    ให้แก่ผู้มีความต้องการพิเศษและผู้ด้อยโอกาส
8. งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาให้กับ
    เด็ก เยาวชนและประชาชน
9. งานส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาเครือข่ายองค์กรกีฬา
10. งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการจัดการแข่งขันกีฬา
      เพ่ือความเป็นเลิศ
11. งานจัดการแข่งขันกีฬาท้องถ่ิน
12. งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ให้กับ
       เด็ก เยาวชนและประชาชน
13. งานส่งเสริมกีฬานันทนาการผู้สูงวัย 
14. งานส่งเสริมสุขภาพเด็กเยาวชนและประชาชนท่ัวไป
15. งานส่งเสริมกิจการพิเศษ ลูกเสือ ยุวกาชาด
16. งานธุรการ สารบรรณ
17. งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย

6.4 กลุ่มงานนิเทศก์ ติดตามและประเมินผล 6.4 กลุ่มงานนิเทศก์ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระบวนการ 1. งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร
     เรียนรู้ 2. งานพัฒนาส่ือเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
2. งานวัดและประเมินผลการศึกษา 3. งานวัดและประเมินผลการศึกษา
3. งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและ 4. งานข้อมูลสารสนเทศ
    การจัดการศึกษา 5. งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและ
4. งานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา     การจัดการศึกษา
5. งานส่งเสริมและพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี 6. งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย
    ทางการศึกษา

 6. งานข้อมูลสารสนเทศ
 7. งานธุรการ 

8. งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย
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6.5 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
1. งานวิชาการ
2. งานแผนงานและงบประมาณ
3. งานบริหารท่ัวไป
4. งานบริหารบุคคล
5. งานปกครอง
6. งานบริการ
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7. กองการเจ้าหน้าท่ี 7. กองการเจ้าหน้าท่ี
7.1   ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 7.1   ฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี

1. งานแผนอัตราก าลัง 1. งานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ อบจ.
2. งานจัดต้ังส่วนราชการและการปรับปรุงส่วนราชการ     ข้าราชการครู อบจ. และบุคลากรทางการศึกษา 
3. งานก าหนดต าแหน่งและการปรับปรุงต าแหน่ง     ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง
4. งานสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก คัดเลือก 2. งานวิเคราะห์การวางแผนอัตราก าลัง
5. งานการขอใช้บัญชี ขอรับรองบัญชี 3. งานจัดต้ังส่วนราชการและการปรับปรุงโครงสร้าง
6. งานการบรรจุและแต่งต้ัง     ส่วนราชการ
7. งานการย้าย การโอน การรับโอน 4. งานการก าหนดต าแหน่งและการปรับปรุงการก าหนด
8. งานทะเบียนประวัติ     ต าแหน่ง
9. งานการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 5. งานการสรรหาเก่ียวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก

10. งานการเกษียณอายุราชการ      การคัดเลือก การย้าย การโอน การรับโอน 
11. งานการขอลาออกจากราชการ      การคัดเลือกเพ่ือรับโอน 
12. งานระบบสารสนเทศบุคลากร 6. งานบรรจุและแต่งต้ัง
13. งานการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 7. งานจัดท า ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข บันทึกข้อมูล
14. งานการจ้างพนักงานจ้าง     ทะเบียนประวัติ
15. งานควบคุม ตรวจสอบ และด าเนินการเก่ียวกับสัญญาจ้าง 8. งานระบบสารสนเทศข้อมูลบุคลากรท้องถ่ินแห่งชาติ
16. งานการคัดเลือกลูกจ้างประจ าให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงข้ึน 9. งานการพ้นจากราชการ กรณีเสียชีวิตหรือเหตุอ่ืน ๆ
17. งานการประชุมตามภารกิจของฝ่าย 10. งานการขอลาออกจากราชการ
18. งานธุรการ บันทึกข้อมูล และให้บริการข้อมูล 11. งานข้อมูลสารสนเทศบุคลากร
       สารสนเทศบุคลากร 12. งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทาง
19. งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย        วิชาการ

13. งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย
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7.2  ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 7.2  ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
1. งานแผนพัฒนาบุคลากร 1. งานประเมินผลการปฏิบัติราชการ
2. งานการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 2. งานเก่ียวกับเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน
3. งานติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 3. งานการคัดเลือกเพ่ือเล่ือนและแต่งต้ังข้าราชการ อบจ.
4. งานการเล่ือนระดับ     ให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงข้ึน
5. งานบริหารจัดการ การจัดท าบันทึกข้อตกลงและ 4. งานการประเมินเพ่ือให้มีหรือเล่ือนวิทยฐานะข้าราชการครู
    งานประเมินผลการปฏิบัติราชการ 5. งานการลาทุกประเภท ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติ
6. งานการเล่ือนข้ันเงินเดือน เล่ือนเงินเดือน  ค่าจ้าง      ราชการและการเดินทางออกจากราชอาณาจักรไทย
    และค่าตอบแทน 6. งานสิทธิสวัสดิการทุกประเภท
7. งานการปรับอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน 7. งานส่งเสริมสนับสนุนการเพ่ิมสมรรถภาพในการ
    เงินประจ าต าแหน่งและเงินเพ่ิม     ปฏิบัติงาน
8. งานประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 8. งานฝึกอบรม
9. งานสิทธิสวัสดิการตามกฎหมายก าหนด 9. งานแผนพัฒนาบุคลากร
10. งานการจัดท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 10. งานเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย
11. งานการรับรองบุคคล        เข้าสู่ต าแหน่งครู
12. งานควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ การลา และ 11. งานบริหารงานท่ัวไปและธุรการของส่วนราชการ
      การเดินทางออกจากราชอาณาจักรไทย 12. งานการวางแผนงาน การบริหารงบประมาณ และ

13. งานการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ และ        การเบิกจ่ายพัสดุของส่วนราชการ
      เหรียญจักรพรรดิมาลา 13. งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทาง
14. งานการจัดการความรู้ในองค์กร และองค์กรแห่งการเรียนรู้        วิชาการ
15. งานการประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจของ 14. งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย
       บุคลากรต่อการบริหารงานของ อบจ.
16. งานจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน
17. งานควบคุม ดูแลปรับปรุง แก้ไขข้อมูลในเว็ปไซต์ของ
       กองการเจ้าหน้าท่ี 
18. งานเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย
       เข้าสู่ต าแหน่งครู
19. งานประเมินเพ่ือให้มีหรือเล่ือนวิทยฐานะของข้าราชการครู

      และบุคลากรทางการศึกษา
20. งานบริหารงานท่ัวไปและธุรการของส่วนราชการ
21. งานการวางแผนงาน การบริหารงบประมาณ 

       การเบิกจ่ายและการพัสดุของส่วนราชการ
22. งานวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง
       ของส่วนราชการ
23. งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย
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7.3 ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม 7.3 ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
1. งานด าเนินการทางวินัย 1. งานการรักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย การอุทธรณ์
2. งานการอุทธรณ์และการร้องทุกข์     และการร้องทุกข์
3. งานคณะอนุกรรมการพิจารณาการด าเนินการทางวินัย 2. งานสนับสนุนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ
    และการให้ออกจากราชการ     จรรยาบรรณ
4. งานคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 3. งานการให้พ้นจากราชการ (กรณีด าเนินการทางวินัย)
5. งานเสริมสร้างวินัยคุณธรรมและจริยธรรม 4. งานเลขานุการของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
6. งานประมวลจริยธรรม     เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
7. งานทะเบียนประวัติการด าเนินการทางวินัย 5. งานทะเบียนประวัติการด าเนินการทางวินัย
8. งานจัดท าควบคุม ตรวจสอบ สรุปรวบรวมประกาศ 6. งานจัดท าควบคุม ตรวจสอบ สรุปรวบรวมประกาศ
    หลักเกณฑ์คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน     หลักเกณฑ์คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
    จังหวัด (ก.จ.จ.เชียงราย)     จังหวัด (ก.จ.จ.เชียงราย)
9. งานสรุปรวบรวม กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ัง 7. งานสรุปรวบรวม กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ัง
    หนังสือส่ังการและเผยแพร่ข้อมูลให้ความรู้เก่ียวกับ     หนังสือส่ังการและเผยแพร่ข้อมูลให้ความรู้เก่ียวกับ
    งานบริหารงานบุคคล     การปฏิบัติราชการและงานบริหารงานบุคคล
10. งานเลขานุการ ก.จ.จ.เชียงราย 8. งานการท าความเห็นและให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย 
11. งานการหารือเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล     ระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ัง ประกาศ หนังสือส่ังการท่ีเก่ียวข้อง

12. งานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนิน     กับอ านาจหน้าท่ีของ อบจ. และการบริหารงานบุคคล
       งานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 9. งานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนิน 

13. งานการจัดท าประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย     งานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
14. งานการพิจารณาออกค าส่ัง ประกาศ เก่ียวกับการปฏิบัติ 10. งานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

       ราชการ 11. งานการพิจารณาออกค าส่ัง ประกาศ ข้อบังคับ หรือ

15. งานการท าความเห็นและให้ค าปรึกษาด้านระเบียบ       หลักเกณฑ์เก่ียวกับการปฏิบัติราชการและการบริหาร
      กฎหมาย ข้อบังคับ ค าส่ัง ประกาศ หนังสือส่ังการตาม       บุคคล
      ภารกิจของส่วนราชการ 12. งานวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง
16. งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย        ของส่วนราชการ
 - งานควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติราชการและ 13. งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทาง
   การลาของข้าราชการ อบจ. ลูกจ้างประจ าและ        วิชาการ
   พนักงานจ้าง 14. งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย
 - งานตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติราชการและ
   การลาของกอง
 - งานบริหารท่ัวไปและธุรการของกอง
 - งานพัสดุ ครุภัณฑ์ และการขอเบิกจ่ายเงินของกอง
 - งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย
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8. หน่วยตรวจสอบภายใน 8. หน่วยตรวจสอบภายใน
1. งานตรวจสอบบัญชี 1. งานจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี
2. งานตรวจสอบการเบิกจ่าย 2. งานการตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือได้ของเอกสาร
3. งานตรวจสอบเอกสารการรับเงินทุกประเภท      การเงิน การบัญชี เอกสารการรับ การจ่ายทุกประเภท
4. งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี 3. ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี
5. งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา 4. งานตรวจสอบการจัดหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บ
6. งานการตรวจสอบทรัพย์สินและการท าประโยชน์      รักษาพัสดุและทรัพย์สิน
    จากทรัพย์สินของ อบจ. 5. งานตรวจสอบการท าประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบจ.
7. งานตรวจสอบการจัดหาพัสดุ 6. งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการด าเนิน
8. งานตรวจสอบวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงาน     งานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย 
    เก่ียวกับการพัสดุ     วัตถุและเป้าหมายท่ีก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 
9. งานด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน     ประสิทธิผลและประหยัด
    แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 7. งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด
10. งานการวางมาตรฐานควบคุมภายใน     คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ
11. งานจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี 8. งานประเมิน การควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ
12. งานด าเนินการติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายใน 9. งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน
13. การจัดท ารายงานการตรวจสอบประจ าปี 10 งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าแนวทาง
14. การตรวจสอบการจัดเก็บรายได้และลูกหน้ีค้างช าระ       แก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและ
15. งานตรวจวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน       ผู้เก่ียวข้อง
      การเงิน การบัญชี 11. งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย
16. งานก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหา
      ข้อบกพร่องต่างๆ ท่ีตรวจสอบ
17. งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย
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9. กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 9. กองสวัสดิการสังคม
9.1 ฝ่ายพัฒนาอาชีพและการท่องเท่ียว 9.1 ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

1. งานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 1. งานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
2. งานส่งเสริมการลงทุน 2. งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการพัฒนา
3. งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว      ชุมชน
4. งานส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ิน 3. งานพัฒนาชุมชน
4. งานส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน/วิสาหกิจชุมชน 4. งานส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน/
5. งานส่งเสริมด้านการตลาด     วิสาหกิจชุมชน

6. งานพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียว 5. งานส่งเสริมด้านการตลาด
7. งานประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว 6. งานกิจกรรมพิเศษตามนโยบายจังหวัดและผู้บริหาร
8. งานส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตร 7. งานเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนา
9. งานกิจกรรมพิเศษตามนโยบายจังหวัดและผู้บริหาร     อาชีพ
10. งานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานบุคคล  8. งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าทาง
      งานธุรการ และสารบรรณกลางของส่วนราชการ      วิชาการ
11. งานบูรณาการความร่วมมือในการส่งเสริมและ 9. งานธุรการและสารบรรณกลางของส่วนราชการ
      พัฒนาอาชีพ 10. งานวางแผนงาน การบริหารงบประมาณ และ
12. งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย        การเบิกจ่ายพัสดุของส่วนราชการ

11. งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย
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9.2 ฝ่ายพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม 9.2 ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
1. งานสังคมสงเคราะห์ 1. งานจัดท าแผนงานด้านการพัฒนาสังคม ด้านสวัสดิการ
2. งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและ     สังคม และด้านสังคมสงเคราะห์
    ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ 2. งานพัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการและวิธีการพัฒนา
3. งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน     สังคม การจัดสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์
4. งานด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน     ท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของ
5. งานบริการให้ความรู้ด้านสุขภาวะชุมชน     ประชาชน
6. งานศูนย์สาธารณสุข อบจ. 3. งานจัดระเบียบชุมชน
7. งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 4. งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแก่เด็ก สตรี
8. งานสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภค     ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
9. งานด้านบริการสาธารณสุขตามพระราชด าริ 5. งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนท่ีประพฤติตนไม่
10. งานระบบข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข     เหมาะสมแก่วัย
11. งานส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและ 6. งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ผู้พิการทางร่างกาย
       การแพทย์ทางเลือก     และสมอง
12. งานส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 7. งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนผู้ถูกทอดท้ิง เร่ร่อน 
       ส่ิงแวดล้อม     ไร้ท่ีพ่ึง ถูกท าร้ายร่างกาย
13. งานกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงราย 8. งานสงเคราะห์ครอบครัวท่ีประสบปัญหาความเดือนร้อน
14. งานเตรียมความพร้อมรับโอนภารกิจ     และเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการด าเนินชีวิตในครอบครัว
       (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล) 9. งานด้านจิตวิทยา
15. งานวางระบบควบคุมภายในของส่วนราชการ 10. งานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานบุคคล  
16. งานวางแผนงาน การบริหารงบประมาณ การเบิกจ่าย 11. งานวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง
       และการพัสดุของส่วนราชการ        ของส่วนราชการ
17. งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 12. งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย
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10. กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 10. กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
10.1 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 10.1 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1. งานแผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกประเภท
1. งานการจัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2. งานวิเคราะห์พ้ืนท่ีเส่ียงเกิดเหตุสาธารณภัยทุกประเภท
2. งานประสานการจัดท าแผนป้องกันภัยกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 3. งานแผนการป้องกัน เฝ้าระวัง และแจ้งเตือนภัย
3. งานฝึกซ้อม ทบทวน และด าเนินการตามแผน 4. งานแผนการระงับเหตุ
4. งานวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการป้องกันภัย 5. งานศูนย์รับแจ้งเหตุ
5. งานส ารวจและเฝ้าระวังพ้ืนท่ีเส่ียงภัย 6. งานรายงานผลด าเนินงานตามแผนงานด้านต่างๆ
6. งานจัดหา จัดเตรียม เคร่ืองมือ วัตดุ อุปกรณ์ พาหนะ 7. งานส ารวจแหล่งน้ าธรรมชาติและจุดติดต้ังหัวรับน้ าดับเพลิง

    ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 8. งานจัดต้ังกลุ่มอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย
7. งานประสานงานบรรเทาสาธารณภัยกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 9. งานฝึกอบรมและฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและ
8. งานให้การช่วยเหลือและสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย     บรรเทาสาธารณภัย
9. งานสนับสนุนวิชาการด้านการป้องกันและบรรเทาให้แก่ 10. งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ความรู้การป้องกัน
    องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีร้องขอ       สาธารณภัยต่างๆ แก่ชุมชน ส่วนราชการ โรงเรียน 

10.1.2 งานรณรงค์เพ่ือการป้องกันภัย       สถานประกอบการต่างๆ 
1. งานอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการป้องกันภัย 11. งานตรวจสอบยานพาหนะ เรือดับเพลิง ปริมาณน้ า
2. งานรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันภัย       ดับเพลิง สารเคมีดับเพลิง และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
3. งานสร้างเครือข่ายป้องกันภัย 12. งานจัดท าทะเบียนประวัติการใช้ยานพาหนะ 
4. งานติดตามข้อมูลข่าวสารและรายงานการเกิดภัยต่าง ๆ        เรือดับเพลิง สารเคมีดับเพลิง 

13. งานแผนการบ ารุงรักษายานพาหนะ สารเคมีดับเพลิง
1. งานจัดท าแผนระบบความปลอดภัย 14. งานสนับสนุนน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค และการเกษตร
2. งานส่งเสริมการจัดให้มีระบบตรวจสอบความปลอดภัย 15. งานส่งเสริมสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
    ในสถานท่ีและอาคาร        ส่ิงแวดล้อม
3. งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ระบบความปลอดภัย 16. งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทาง
4. งานหน่วยฝึกอบรมการดับเพลิงข้ันต้น        วิชาการ
5. งานหน่วยฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 17. งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย

1. งานอนุรักษ์และฟ้ืนฟูต้นน้ า แหล่งน้ า 
2. งานศูนย์บริหารจัดการน้ า

10.1.1 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

10.1.3 งานระบบความปลอดภัย

10.1.4 งานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

10.1.5 งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย
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10.2 ฝ่ายสงเคราะห์และฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย 10.2 ฝ่ายสงเคราะห์และฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย
10.2.1 งานช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 1. งานแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเร่งด่วน 

1. งานช่วยเหลือผู้ประสบภัย 2. งานแผนการฟ้ืนฟูและการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
2. งานสังคมสงเคราะห์ 3. งานรายงานผลด าเนินงานตามแผนงานด้านต่างๆ
3. งานปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 4. งานสนับสนุนและประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนท่ี
4. งานจัดหาเคร่ืองอุปโภค บริโภค และวัสดุช่วยเหลือ     เก่ียวข้อง
    ผู้ประสบภัย 6. งานจัดท าทะเบียนควบคุมการจัดซ้ือ เก็บรักษา 
5. งานประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ในการให้ความ      การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามัน
    ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 7. งานวางแผน บริหารงบประมาณ การเบิกจ่ายพัสดุ 

10.2.2 งานฟ้ืนฟูและเยียวยาผู้ประสบภัย      และธุรการของส่วนราชการ
1. งานสร้างขวัญและก าลังใจ 8. งานวางระบบควบคุมภายในและการบริหาร
2. งานฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจผู้ประสบภัย      ความเส่ียงของส่วนราชการ
3. งานเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย 9. งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทาง

10.2.3 งานฟ้ืนฟู บูรณะส่ิงก่อสร้างสาธารณประโยชน์      วิชาการ
1. งานส ารวจ ตรวจสอบ สภาพความเสียหายเบ้ืองต้น 10. งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย
2. งานประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในด้านการฟ้ืนฟู
    บูรณะเบ้ืองต้น
3. งานการฟ้ืนฟูบูรณะส่ิงช ารุดเสียหายให้สามารถใช้การ
    เป็นปกติโดยเร็ว

  1. งานบริหารจัดการศูนย์รับแจ้งเหตุและส่ังการ
    การแพทย์ฉุกเฉิน EMS(Emergency Medical System) 

2. งานบริหารจัดการศูนย์ควบคุมปลอดภัย SCC 
    (Security Control Center) 
3. งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือระบบปฏิบัติการ

    การแพทย์ฉุกเฉิน EMS (Emergency Medical System) 

    และการส่ือสาร

   การพัสดุ และธุรการของส่วนราชการ
10.2.6 งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย

10.2.4 งานบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินท้องถ่ิน

10.2.5 งานวางแผนงาน การบริหารงบประมาณ การเบิกจ่าย



โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ

11. กองพัสดุและทรัพย์สิน 11. กองพัสดุและทรัพย์สิน
11.1 ฝ่ายจัดหาพัสดุ 11.1 ฝ่ายจัดหาพัสดุ

1.งานจัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 1. งานจัดท าแผนการจัดซ้ือ จัดจ้าง จัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ 
2. งานเปล่ียนแปลงแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี     วัสดุ ท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง และทรัพย์สินของ อบจ.
3. งานจัดหาพัสดุทุกประเภท 2. งานจัดซ้ือ จัดจ้าง จัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุ ท่ีดิน
4. งานจัดซ้ือ จัดจ้างพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์     ส่ิงก่อสร้าง และทรัพย์สินของ อบจ.
    ผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 3. งานจัดท าทะเบียนคุมเอกสารสัญญาซ้ือขาย สัญญาจ้าง
    (Electronic Government Procurement:e-GP)ทุกวิธี 4. งานขออนุมัติเบิกตัดปี ขอขยายเวลาเบิกตัดปี
5. งานบริหารสัญญา การเร่งรัดการด าเนินการตามสัญญา 5. งานจัดท าหนังสือรับรองผลงานและทะเบียนคุมหนังสือ
    การแก้ไขสัญญา การแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือ     รับรองผลงาน
    ข้อตกลง การบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง 6. งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่าย
6. งานพิจารณาการเป็นผู้ท้ิงงาน     ประจ าปี และเงินนอกงบประมาณ
7. งานการโอนสิทธิเรียกร้องในเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้าง 7. งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทาง
    ก่อสร้าง     วิชาการ
8. งานรายงานข้อมูลการติดตาม(Monitor) ความเคล่ือนไหว 8. งานรายงานข้อมูลการติดตาม(Monitor) ความเคล่ือนไหว

    ด้านเศรษฐกิจการคลังจังหวัด     ด้านเศรษฐกิจการคลังจังหวัด
9. งานวิชาการเก่ียวกับการบริหารพัสดุ 9. งานตอบซักถาม ข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบ
10. งานตรวจสอบหนังสือรับรองผลงาน 10. งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย
11. งานการออกหนังสือรับรองผลงาน
12. งานจัดท าข้อมูล สถิติ เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง
13. งานแจ้งการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(ค่า K)
14. งานรวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ หนังสือส่ังการ
       เก่ียวกับงานพัสดุ
15. งานจัดซ้ือจัดจ้างในระบบการเงินการคลังภาครัฐ 
      แบบอิเล็กทรอนิกส์  (GFMIS)
16. งานจัดซ้ือจัดจ้างในระบบคอมพิวเตอร์ e-LAAS
17. งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย



โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ

1. งานบริหารพัสดุและทรัพย์สิน 1. งานบริหารพัสดุและทรัพย์สิน
2. งานลงทะเบียนพัสดุ 2. งานจัดท าทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุ ท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง
3. งานจัดท าบัญชีหน้างบทรัพย์สิน     และทรัพย์สินทุกประเภทของ อบจ.
4. งานควบคุม ตรวจสอบ การรับจ่ายพัสดุทุกประเภท 3. งานควบคุมตรวจสอบการรับการจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ให้แก่
5. งานลงฐานข้อมูลทรัพย์สิน ในระบบ e-LAAS     ส่วนราชการต่าง ๆ 
6. งานการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 4. งานปรับปรุง ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์
7. งานการจ าหน่ายพัสดุ ในระบบ e-LAAS 5. งานจ าหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์
8. งานลงจ่ายพัสดุออกจากบัญชีและทะเบียน 6. งานรวบรวมสถิติข้อมูลและระบบฐานข้อมูลเก่ียวกับพัสดุ
9. งานจัดท างบทรัพย์สินประจ าปี ในระบบ e-LAAS      ครุภัณฑ์ วัสดุ และทรัพย์สินของ อบจ.
10. งานปรับปรุงงบทรัพย์สินประจ าปี 7. งานจัดท างบทรัพย์สิน
11. งานค านวณค่าเส่ือมราคา การปรับปรุงค่าเส่ือมราคา 8. งานควบคุมตรวจสอบพัสดุประจ าปี
       สะสมในระบบ e-LAAS 9. งานค านวณค่าเส่ือมราคาของทรัพย์สินทุกประเภท
12. งานบริหารการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบจ. 10. งานจัดท าบันทึกการยืมทรัพย์สินและทะเบียนคุมการยืม
13. งานควบคุมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินท่ีราชพัสดุ 11. งานขออนุญาตใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ
14. งานการรับทรัพย์สิน การโอนทรัพย์สิน 12. งานอนุญาตและจัดท าบันทึกข้อตกลงการให้หน่วยงาน
15. งานส ารวจสินทรัพย์ทุกประเภท       อ่ืนใช้พัสดุประเภทท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
16. งานก าหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเส่ือมราคาสินทรัพย์ 13. งานจดทะเบียนและต่อทะเบียนรถยนต์ส่วนกลาง
17. งานตรวจสอบสภาพยานพาหนะและช าระภาษีประจ าปี 14. งานประชาสัมพันธ์การด าเนินการเก่ียวกับพัสดุ ครุภัณฑ์
      และการด าเนินการทางทะเบียน       วัสดุ ท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง และทรัพย์สินอ่ืน ๆ ของ อบจ.
18. งานจัดท าประกันภัยรถราชการหรือทรัพย์สิน 15. งานตอบซักถาม ข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบ
19. งานวิชาการเก่ียวกับการบริหารพัสดุและทรัพย์สิน 16. งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทาง
20. งานการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบจ.       วิชาการ
21. งานจัดท าทะเบียนคุมหลักประกันสัญญาและ 17. งานวางแผน บริหารงบประมาณ การเบิกจ่ายพัสดุ 

      หลักประกัน การเสนอราคา        และธุรการของส่วนราชการ
22. งานการคืนหลักประกันสัญญาและหลักประกัน 18. งานวางระบบควบคุมภายในและการบริหาร
       การเสนอราคา        ความเส่ียงของส่วนราชการ
23. งานการวางแผนงาน บริหารงบประมาณ และ 19. งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย
      การเบิกจ่ายของส่วนราชการ
24. งานบริหารงานบุคคลส่วนราชการ
25. งานระบบควบคุมภายในของส่วนราชการ
26. งานจัดเตรียมข้อมูลประกอบการตรวจประเมิน
27. งานธุรการ สารบรรณ
28. งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย

11.2 ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน 11.2 ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน




































































































