ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ อำนาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของส่วนราชการ
................................................
อาศัยอำนาจตามความข้อ 17(9) มาตรา 14 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2545 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ข้อ 228 ข้อ 229
ข้อ 230 ข้อ 231 ข้อ 232 ข้อ 233 และข้อ 234 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัดชัยภูม(ิ ก.จ.จ.ชัยภูมิ) ในการประชุมครั้งที่ 10/2560 วันที่ 25 กันยายน 2560 จึงประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ
และการแบ่งส่วนราชการภายใน และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ดังต่อไปนี้
1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และราชการที่ มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใด ในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตาม
นโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานนิติการ
งานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว งานเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น งานอาคารสถานที่ งานรัฐพิธี งานเลขานุการ ก.จ.จ.ชัยภูมิ
และงานปฏิบัติงานที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการที่เรียกชื่ออื่น รวมทั้งการกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ แบ่งส่วนาชการ
ภายในออกเป็น 3 ฝ่าย คือ
1. ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป มีหน้าที่รับผิดชอบ
1.1 งานธุรการ สารบรรณ มีหน้าที่ ดังนี้
-งานรับ - ส่งหนังสือ
-งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
-งานเกี่ยวกับกำหนดนัดหมายผูบ้ ังคับบัญชา
-งานเกี่ยวกับการออกกำหนดการผู้บังคับบัญชา
-งานเกี่ยวกับการควบคุมคำสั่งแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาเป็นกรรมการต่าง ๆ
-งานติดตามผู้บังคับบัญชา
-งานควบคุมภายใน
-งานติดต่อประสานงานภายใน/ภายนอก
-งานควบคุมการใช้โทรศัพท์อ่นื ๆ ของผู้บังคับบัญชา
-งานเกี่ยวกับการตรวจแฟ้มงาน
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- งานอื่นที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการใด
1.2 งานการเงิน มีหน้าที่ ดังนี้
-งานขออนุมัติในหลักการดำเนินการเบิกจ่ายงบตัง้ จ่าย สำนักปลัดฯ
-งานจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินของสำนักปลัด
-งานจัดทำรายการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
-งานเบิกเบีย้ เลีย้ ง/ยืมเงินทดรองจ่ายของผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
-งานฎีกาเบิกเงินตามข้อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
-งานจัดทำแผนงบประมาณประจำปี
1.3 งานคารสถานที่
-งานคุมทะเบียนทรัพย์สิน/วัสดุ/ครุภัณฑ์สำนักปลัดฯ
-งานซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สนิ /วัสดุ/ครุภัณฑ์ สำนักปลัดฯ
-งานสวัสดิการบ้านพักข้าราชการ
-งานดูแล บำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง
-งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
1.4 งานเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น
- งานประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ของผู้บริหารท้องถิ่น
- งานแต่งตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
- งานมอบอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น
- งานทะเบียนประวัตผิ ู้บริหารท้องถิ่น
- งานรายงานการประชุมของผูบ้ ริหารท้องถิ่น
- งานเบิกจ่ายเบีย้ เลีย้ ง ค่าพาหนะ ผู้บริหารท้องถิ่น
- งานติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของผู้บริหารท้องถิ่นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่นใดที่เกี่ยวกับผู้บริหารท้องถิ่นให้อยู่ในความรับผิดชอบของงานเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1.2 ฝ่ายนิตกิ าร มีหน้าที่ ดังนี้.-งานนิตกิ ารตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเก็บรักษาที่ไม่ใช่ขอ้ บัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
-งานเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา
-งานด้านการร้องทุกข์ ร้องเรียน สั่งการจังหวัดชัยภูมิ
-งานวินัยข้าราชการและลูกจ้างและพนักงานจ้าง
-งานด้านวิชาการ
-งานรับผิดชอบ เรื่อง การติดตามผลคืบหน้าการดำเนินคดีอาญา คดีแพ่งที่เกี่ยวกับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
-งานเกี่ยวกับการประสานงานกับพนักงานอัยการจังหวัดชัยภูมิ พนักงานอัยการจังหวัดภูเขียว
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พนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งเขต พนักงานอัยการคดีปกครอง
-งานดำเนินการสอบสวนทางวินัยข้าราชการลูกจ้างและพนักงานจ้าง
-งานเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปรับคดีละเมิดข้อบัญญัติ
-งานสนับสนุนทางวิชาการแก่สว่ นราชการและหน่วยงาน งานเกี่ยวกับระเบียบราชการ หนังสือ สั่งการ
มติ ครม. ต่าง ๆ
-งานจัดทำคำสั่งต่างๆ และหนังสือ สั่งการ
-งานการให้คำปรึกษาและความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
-งานร่างสัญญาและการบริหารสัญญา
-การดำเนินมาตรการทางปกครอง
-การเตรียมการระวังข้อพิพาท การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
-งานแจ้งเวียนระเบียบหนังสือสั่งการต่างๆ เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ
-งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
1.3 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว มีหน้าที่ ที่ตอ้ งปฏิบัตดิ ังนี้.-งานเกี่ยวกับการรักษาความสงบ เรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน
-งานการประชาสัมพันธ์ และติดต่อประสานงาน
-งานเกี่ยวกับศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ข่าวสารของทางราชการ
-งานส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว
-งานเกี่ยวกับการปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว
-งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว บริการข้อมูลและอำนวยความสะดวกในเบือ้ งต้น
-งานริเริ่ม จัดทำ บำรุง อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตจังหวัดชัยภูมิ
-งานสนับสนุนประสานงานและให้ความร่วมมือ รวมถึงกิจกรรมการท่องเที่ยว ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงาน สมาคม
ชมรมต่าง ๆ
-งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ มอบหมาย
2. กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีหน้าที่รับผิดชอบ งานเกี่ยวกับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด งานติดตามผลการปฏิบัตติ ามมติของสภา หรือกรรมการต่าง ๆ ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานเกี่ยวกับกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับการประชุม งานเกี่ยวกับการตั้งกระทู้ ข้อซักถามของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานเลขานุการประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด/รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานจัดทำรายงานการประชุมสภา และกรรมการต่าง ๆ
ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานสิทธิสวัสดิการของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานจัดทำทะเบียนวาระการประชุม
กรรมการ ต่าง ๆ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 ฝ่าย คือ
2.1 ฝ่ายการประชุม มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้.-งานเกี่ยวกับข้อบังคับการประชุมสภาฯ
-งานรับญัตติ ข้อสอบถามและกระทู้ถามของสมาชิกสภาองค์การฯ
-งานจัดทำระเบียบวาระการประชุมสภาฯ
-งานประกาศเปิด ปิด การประชุมสภาฯ
-งานจัดทำรายการและบันทึกรายงานการประชุมและแจ้งมติการประชุมสภาฯ
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-งานข้อบังคับการประชุมคณะกรรมการสภาคณะต่าง ๆ
- งานจัดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ
-งานประสานงานการประชุม
-งานจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ
-งานแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ
-งานสถิติขอ้ มูลการประชุมสภาและคณะกรรมการสภาคณะต่าง ๆ
-งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
2.2 ฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหน้าทีท่ ี่ต้องปฏิบัตดิ ังนี้
-งานติดตามผลการปฏิบัตติ ามมติของสภาและคณะกรรมการของสภาฯ
-งานระเบียบและทะเบียนประวัตติ ลอดจนสิทธิสวัสดิการของสมาชิกสภาองค์การฯ
-งานเลขานุการสภา ประธานและรองประธานสภา อบจ.
-งานส่งเสริมและพัฒนาสมาชิกสภาองค์การ
-งานเกี่ยวกับค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ
-งานเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรอง
-งานบริหารงานบุคคล
-งานจัดทำแผนการงานกองกิจการสภาฯ
-งานจัดทำงบประมาณกองกิจการสภาฯ
-งานทะเบียนกลาง
-งานสารบรรณของสภาฯ
-งานเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์สมาชิกสภาฯ
-งานเงินเดือนข้าราชการกองกิจการสภาฯ
-งานยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สิน หนี้สนิ
-งานทะเบียนทรัพย์สิน และวัสดุครุภัณฑ์
-งานจัดซื้อ จัดหาพัสดุและเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์
-งานขออนุญาตไปราชการนอกเขตจังหวัด
-งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
2.3 ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชน มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัตดิ ังนี้.-งานการเลือกตัง้ สมาชิกสภาฯ
-งานประสานงานการเลือกตัง้ ส.อบจ.
-งานประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นอื่น
-งานประสานงานการเลือกตัง้ กับ กรรมการการเลือกตัง้
-งานประสานงานการเลือกตัง้ กับจังหวัดชัยภูมิ
-งานเกี่ยวกับการทำประชาพิจารณ์
-งานเกี่ยวกับการปฏิบัตติ าม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร และ พรบ. ออกเสียงประชามติ
-งานเกี่ยวกับการปฏิบัตติ าม
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-งานด้านมวลชนสัมพันธ์
-งานประชาคมหมู่บ้านและประสานงาน ประชาคม
3. กองแผนและงบประมาณ มีหน้าที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ วิเคราะห์นโยบายและแผน งานจัดทำแผนพัฒ นาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด การประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด งานคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี การ
ตรวจติดตามและประเมินผลงานและโครงการ การจัดระบบข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 ฝ่าย คือ
3.1 ฝ่ายนโยบายและแผน มีหน้าที่ ดังนี้
-งานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
-งานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
-งานจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
-งานเกี่ยวกับการแก้ไขเปลีย่ นแปลงและเพิ่มเติมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนดำเนินงาน
-งานการจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
-งานการจัดทำแผนดำเนินงาน
-งานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
-งานวิเคราะห์นโยบายและแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
-งานจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
-งานประสานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
-งานประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
-งานจัดทำระบบข้อมูลองค์การบริหารส่วนจังหวัด
-งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(ศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบจ.ชัยภูมิ)
-งานธุรการภายในฝ่ายแผนฯ
-งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
3.2 ฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้ มีหน้าที่ ดังนี้
-งานจัดทำข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม/ชั่วคราว
-งานเกี่ยวกับการโอนเงินงบประมาณและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
-งานอนุมัตดิ ำเนินการตามข้อบัญญัติ
-งานเกี่ยวกับการพัฒนารายได้ของ อบจ.
-งานเกี่ยวกับการขอใช้เงินสะสมทุกประเภท
-งานโครงการเงินอุดหนุนทุกประเภท
-งานเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการต่าง ๆ
-งานงบกลางประเภทสำรองจ่าย
-งานเบิกจ่ายเงินตามระเบียบพัสดุของกองแผนและงบประมาณ
-งานธุรการภายในกองแผนและงบประมาณ
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-งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
3.3 ฝ่ายติดตามและประเมินผล มีหน้าที่ ดังนี้
- งานติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
-งานติดตามประเมินผลโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
-งานติดตามประเมินผลโครงการตามเงินอุดหนุนทุกประเภท
-งานขออนุมัติผู้บริหารเพื่อดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีในการมอบหมายให้หน่วยงานหรือ
บุคคลภายนอกติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี
-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกในการบันทึกข้อตกลงจ้าง
-งานประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.
-งานจัดทำร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะติดตามประเมินผลเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณา
-งานจัดเก็บข้อมูล ประมวลผล
-งานรายงานผลการติดตามประเมินผล
-งานเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา อบจ. ทราบ
-งานประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบ
-งานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามเงินอุดหนุนทุกประเภท
-งานจัดทำแบบสอบถามเพื่อจัดเก็บข้อมูลโครงการตามข้อบัญญัติของ อบจ.และเงินอุดหนุนทุกประเภท
-งานเก็บข้อมูลภาคสนามตามโครงการตามข้อบัญญัติและเงินอุดหนุนทุกประเภท
-งานฐานข้อมูลการติดตามประเมินผล
-งานด้านสถิติขอ้ มูลผลการดำเนินการงานตามแผนงาน
-งานดำเนินการตามแผนงาน
-งานทรัพย์สินกองแผนและงบประมาณ
-งานจัดทำทะเบียนวัสดุ-ครุภัณฑ์กองแผนและงบประมาณ
-งานบำรุงรักษาวัสดุ-ครุภัณฑ์
-งานรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของ อบจ.
-งานจัดทำรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส
-งานจัดวางระบบควบคุมภายใน
3.4. ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีหน้าที่ ดังนี้
-งานวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT)
-งานศึกษาวิเคราะห์ จัดระบบและวางแผนการประมวลผลข้อมูล
-งานศูนย์ข้อมูลการพัฒนาจังหวัดและงานจัดระบบข้อมูลของ อบจ.
-งานแนะนำ ส่งเสริม อบรม เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล
-งานศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น(GIS)
-งานจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลต่างๆ
-งานศูนย์คลีนิกเซ็นเตอร์
-งานบำรุงรักษา ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ของ อบจ.
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-งานบันทึกผลการปฏิบัตงิ านยาเสพติดผ่านระบบ E-plan ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
-งานธุรการ สารบรรณของฝ่าย
-งานรายงานผลงานของ อบจ.
-งานการเงินและบัญชีและพัสดุของฝ่าย
-งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
4. กองคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การ
ตรวจสอบใบสำคัญฎีกา งานเกีย่ วกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท
ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 6 ฝ่าย คือ
4.1 ฝ่ายการเงิน มีหน้าที่ ดังนี้
- งานตัดยอดรายได้และรายงานทางการเงิน
- งานวิชาการด้านการเงิน
- งานเบิกเงินจากจังหวัด
- งานรับ – จ่าย หลักประกันซอง
- งานบันทึกขออนุมัติถอนเงินฝากกระแสรายวันเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
- งานตัดยอดคุมรายได้
- งานรายงานรายได้คงเหลือที่จ่ายได้
- งานนำเงินฝากธนาคารและรับเงินจากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
- งานแผนการเบิกจ่ายเงิน
- งานจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
- งานเบิกตัดปี
- งานเบิกจ่ายเงินเดือนค่าจ้างและค่าตอบแทน
- งานจัดทำฎีกาเงินเดือนข้าราชการลูกจ้างประจำ
- งานจัดทำฎีกาค่าช่วยเหลือบุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
- งานจัดทำฎีกาเงินเดือนพนักงานจ้าง
- งานจัดทำทะเบียนรายละเอียดเงินเดือน รวมทั้งจัดทำสลิปเงินเดือนข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
- งานออกใบรับรองเงินเดือน,หนังสือมอบอำนาจของข้าราชการ,ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
- งานจัดทำทะเบียนคุมการออก ใบรับรองเงินเดือน,หนังสือมอบอำนาจ
- งานจัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินค่าช่วยเหลือบุตรข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
- งานเงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ และสวัสดิการอื่น ๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- งานกู้เงินธนาคารออมสินของข้าราชการและลูกจ้างฯ
- งานกู้เงินธนาคารกรุงไทยของข้าราชการและลูกจ้าง
- งานเก็บรวบรวมรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายของผู้รับจ้างและผู้ขาย
- งานนำรายได้ฝากธนาคารและรับเงินจากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
- งานจัดทำใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย(ประจำปี) สำหรับข้าราชการข้าราชการ
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-

บำนาญ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
งานจัดทำเงินเดือนผู้บริหาร
งานจัดทำฎีกาเงินเดือนที่ปรึกษานายก
งานจัดทำทะเบียนรายการหักจ่ายเงินเดือนผู้บริหารและ ส.อบจ.
งานออกหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่ายประจำปีของผู้บริหาร ที่ปรึกษาและ ส.อบจ.
งานเบิกจ่ายและเขียนเช็คสั่งจ่าย
งานเขียนเช็คทุกประเภท
งานขออนุมัติถอนเงินฝากธนาคารกรุงไทยและ ธกส.
งานจัดทำรายการจัดทำเช็คทุกประเภท
งานจัดทำทะเบียนจ่ายเงิน อจ.8 ตามงบประมาณและนอกงบประมาณ
งานออกเลขที่ฎีกาจ่ายตามงบประมาณและนอกงบประมาณ
งานจัดทำสมุดคุมการจ่ายเช็คทุกประเภท
งานทะเบียนคุมการรับ – จ่ายเช็ค ทุกประเภท
งานเบิกสมุดเช็คจากธนาคารกรุงไทยและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
งานเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อเบิกเงินฝากธนาคารธนาคารกรุงไทยและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
งานแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนเป็นผู้มอี ำนาจถอนเงินฝากธนาคาร
งานแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน
งานบันทึกขออนุมัติถอนเงิน
งานรายงานจัดทำเช็คทุกประเภท
งานเก็บรักษาสมุดเงินฝากธนาคารทุกประเภทขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
งานเก็บรักษาต้นขัว้ เช็คขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
งานแต่งตั้งบุคคลรับเงินจากธนาคารเพื่อจ่ายตามสิทธิให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสทิ ธิรับเงินที่มีวงเงินต่ำกว่า 2,000.-

บาท
- งานจัดทำใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- งานนำส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย สรรพกร
- งานออกเลขลำดับหน้าฎีกา ตามงบ และนอกงบประมาณ
- งานจัดทำฎีกาภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- งานจัดทำฎีกาเบิกเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
- งานจัดทำหนังสือรับรองเงินเดือนและค่าตอบแทน
- งานเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา
- ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ของ อบจ.
- งานขออนุมัติและจัดทำฎีกาชำระเงินกู้จาก กสอ. และธนาคารกรุงไทยฯ
4.2 ฝ่ายบัญชี มีหน้าที่ตอ้ งปฏิบัตดิ ังนี้
งานบัญชี
- งานวิชาการด้านการบัญชี
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- งานรวบรวมสถิตริ ายรับรายจ่าย
- งานบันทึกบัญชีในสมุดเงินสดรับ และสมุดเงินสดจ่าย
- งานจัดทำทะเบียนเงินรายรับ
- งานจัดทำทะเบียนเงินรับฝาก
- งานจัดทำใบผ่านรายการบัญชีทั่วไปและ ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน
- งานจัดทำบัญชีแยกประเภท
- งานจัดทำงบทดลอง รายงานกระแสเงินสด และรายงานรายรับรายจ่าย
- งานจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (รายไตรมาส)
- งานจัดทำงบแสดงผลการดำเนินงาน
- งานจัดทำรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
- งานจัดทำรายงานรายจ่ายค้างจ่าย
- งานจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลัง และรายงานทางการเงินอื่น
- งานจัดทำรายงานข้อมูลรายได้-รายจ่าย
- ส่งคลังจังหวัดชัยภูมิ
- งานจัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดชัยภูมิ
- งานจัดทำทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณแยกตามแผนงาน งานโครงการและ หมวดรายจ่าย
- งานจัดทำกระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ
- งานจัดทำรายงานรายจ่ายในการ ดำเนินงาน
- งานจัดทำทะเบียนคุมลูกหนีเ้ งินยืมเงินงบประมาณ (เงินทดรองจ่าย) และเร่งรัดการส่งใช้เงินยืม
- งานจัดทำทะเบียนคุมลูกหนีเ้ งินยืมเงินสะสม
- งานนำส่งเงินสะสมเข้ากองทุนเงินสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.)
- งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานงบประมาณ
- งานจัดทำทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (ตัดยอดงบประมาณ) ของทุกกองส่วนราชการ
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
- งานจัดทำรายการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณของกองคลัง
- งานจัดทำกระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย
- งานจัดทำรายงานสรุปการเบิกจ่ายเงินของแต่ละกอง
- งานจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผน 3 ปี) ของกองคลัง
- งานจัดทำประมาณการรายรับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เพื่อจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
และงบประมาณเพิ่มเติม
- งานจัดทำงบประมาณของกองคลัง
- งานควบคุมภายในของกองคลัง
- งานจัดทำทะเบียนคุมเงินสะสม
- งานจัดทำทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป
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-

งานจัดทำทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา
งานถอนเงินประกันสัญญา
งานจัดทำทะเบียนคุมหนังสือค้ำประกันสัญญา
งานถอนเงินประกันสัญญา
งานตรวจฎีกาเงินประกันสัญญา
งานเก็บรักษาและจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
งานลงสมุดคู่มอื เบิกเงิน (แบบ 301)
งานเบิกจ่าย และจัดทำรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
งานเจาะปรุใบเสร็จรับเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
งานจัดทำทะเบียนคุมวันลาของข้าราชการ/พนักงานจ้าง ในสังกัดกองคลัง
งานรับฎีกาเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
งานโต้ตอบหนังสือราชการ
งานเบิกจ่ายและจัดทำทะเบียนคุมวัสดุของกองคลัง
งานตรวจแฟ้มเอกสารเสนองานของกองคลัง เพื่อนำเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
งานเก็บรักษาเอกสารทางการบัญชีทุกประเภท
- งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4.3 ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
งานพัฒนารายได้จัดหาผลประโยชน์
- งานวิชาการ
- งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากรค่าธรรมเนียม การจัดหารายได้อื่น ๆ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
- งานวางแผนการจัดเก็บรายได้ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้
- งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
- งานปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดรายได้ส่วนจังหวัด
- งานเก็บเอกสาร หลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อ่นื
- งานกำหนดอัตราการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอำนาจหน้าที่
- งานกองทุนสวัสดิการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานเร่งรัดรายได้
- งานจัดเก็บรายได้
- งานเร่งรัดจัดเก็บรายได้
- งานประสานการจัดเก็บภาษีรถยนต์และล้อเลื่อนกับขนส่งจังหวัด
- งานประสานการจัดเก็บภาษียาสูบและค่าธรรมเนียมผู้เข้าพักโรงแรม กับสรรพสามิตจังหวัด
- งานจัดทำใบนำส่งและส่งเงินเป็นประจำทุกวัน
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- งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสี ยภาษี และค่ าธรรมเนีย ม กรณี ไม่มาชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน
ภายใน กำหนด
- งานประสานงานกับฝ่ายนิตกิ รเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัตติ ามกฎหมาย ภาษีท้องถิ่น (ไม่ยื่นแบบฯ และไม่ชำระ
ภาษี) โดยเสนอให้บังคับบัญชาสั่งการ
- งานประสานการวางแผนจัดเก็บรายได้และแก้ไขอุปสรรคในการจัดเก็บ
- งานดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์ภาษีทุกประเภทตามอำนาจหน้าที่
- งานประสานงานกับผู้ประกอบการเพื่อเร่งรัดรายได้
- งานสารบรรณทุกประเภทของกองคลัง
- งานธุรการ
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
- งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษี และค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหาร
- งานจัดทำประกาศให้ยืนแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ค่าธรรมเนียม
- งานตรวจสอบและจัดทำทะเบียนบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ชำระภาษี ค่าธรรมเนียม
4.4 ฝ่ายตรวจสอบ
งานตรวจฎีกา
- งานจัดวางระบบ และวิธีการตรวจฎีกาทั้งตามงบประมาณ ฎีกานอกงบประมาณ และตัดยอดตามทะเบียนคุม
- งานจัดทำทะเบียนคุม เงินรายได้ เงินอุดหนุนทั่วไป ตามรายการตั้งจ่ายในข้อบัญญัติ
- งานจัดทำทะเบียนคุมโครงการเบิกจ่ายเงิน นอกงบประมาณ
- งานจัดทำทะเบียนคุมเงินเบิกจ่ายตามโครงการกันเงิน
- งานรับ – ส่ง โต้ตอบหนังสือ
- งานปรับปรุงทะเบียนคุมเงินตามใบโอน
งานเก็บรักษาฎีกา
- งานรับฎีกาและจัดทำทะเบียนคุมฎีกาหลังการจ่ายเงิน
- งานจัดเก็บฎีกาหลังการจ่ายเงิน
- งานปรับปรุง แก้ไข ระบบการควบคุม ดูแลเก็บรักษาฎีกา
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
งานทะเบียนทรัพย์สินกองคลัง
- งานจัดทะเบียนคุมทรัพย์สินกองคลัง
- การจัดวางระบบควบคุม กำกับ ดูแลทรัพย์สิน
- การตรวจทรัพย์สินกองคลังประจำปี
4.5 ฝ่ายสวัสดิการและบำเหน็จบำนาญ มีหน้าที่ดังนี้
งานสวัสดิการ
- งานเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอก
- งานเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน
- งานเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน
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- งานเบิกจ่ายเงินค่าเล่าเรียนบุตร
- งานหนังสือรับรองสิทธิค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ
- งานตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน
- งานทะเบียนคุมค่าเช่าบ้าน
- งานทะเบียนคุมค่าเล่าเรียนบุตร
- งานธุรการ
- งานทะเบียนคุมค่ารักษาพยาบาล
งานบำเหน็จบำนาญ
- งานเบิกจ่ายเงินบำนาญปกติของข้าราชการบำนาญ (ครู) องค์การฯ เดิม
- งานเบิกจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพของข้าราชการบำนาญ (ครู) องค์การเดิม
- งานเบิกจ่ายเงินบำนาญปกติของข้าราชการบำนาญองค์การฯ
- งานเบิกจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพของข้าราชการบำนาญองค์การฯ
- งานเบิกจ่ายเงินบำนาญปกติของข้าราชการบำนาญถ่ายโอน
- งานเบิกจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพของข้าราชการบำนาญถ่ายโอน
- งานเบิกจ่ายเงินบำนาญปกติของข้าราชการบำนาญ (ครู) ถ่ายโอน
- งานเบิกจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพของข้าราชการบำนาญ (ครู) ถ่ายโอน
- งานเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการบำนาญครู ,ข้าราชการบำนาญองค์การฯ ข้าราชการบำนาญถ่ายโอน
และข้าราชการบำนาญครูถ่ายโอน (คนไข้นอก)
- งานเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการบำนาญครู ,ข้าราชการบำนาญองค์การฯ, ข้าราชการบำนาญถ่ายโอน
และข้าราชการบำนาญครูถ่ายโอน (คนไข้ใน)
- งานหนังสือรับรองสิทธิค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการบำนาญ
- งานเบิกจ่ายเงินบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ
- งานเบิกจ่ายเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ
- งานเบิกจ่ายเงินสมทบและเงินชดเชยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.)
- งานเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
- งานทะเบียนคุมการดำรงชีวิตอยู่ของข้าราชการบำนาญบำเหน็จดำรงชีพ
- งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินบำนาญปกติ เงินช่วยค่าครองชีพ และเงิน
- งานรายงานการเบิกจ่ายเงินบำนาญปกติเ งินช่วยค่าครองชีพ ,เงินช่วยเหลือบุตรและค่ารักษาพยาบาล และเงิน
บำเหน็จดำรงชีพ
- งานทะเบียนคุมเงินยืมสะสม (ข้าราชการบำนาญองค์การฯที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญ)
- งานรับเงินจากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ และนำเงินฝากธนาคาร
- งานสอบสวนการรับบำเหน็จบำนาญ
- งานรายงานข้าราชการเกษียณอายุราชการ
- งานจัดทำแบบขอรับบำเหน็จบำนาญ
- งานรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอรับบำเหน็จบำนาญ
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4.6 ฝ่ายกิจการครูและข้าราชการถ่ายโอน
- งานจัดทำฎีกาเงินเดือนค่าจ้างและค่าตอบแทนข้าราชการและครู
- งานเบิกเงินจากจังหวัด ของข้าราชการถ่ายโอนและครู
- งานจัดทำฎีกาเงินเดือนและค่าจ้างประจำของข้าราชการถ่ายโอนและครู
- งานเงินผลประโยชน์อื่นกรณีจังหวัดได้จัดสรรให้ของข้าราชการถ่ายโอนและครู
- งานฎีกาเบิกเงินค่าช่วยเหลือบุตรของข้าราชการถ่ายโอน และครู
- งานยืมเงินสะสมจ่ายเงินเดือนของข้าราชการถ่ายโอนและครู กรณี จังหวัดจัดสรรให้ไม่ทัน
- งานจัดทำทะเบียนรายรับ รายจ่าย สำหรับครูและบุคลากรถ่ายโอน
- งานออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายประจำปีสำหรับครูและบุคลากรถ่ายโอน
- งานรายงานค่าใช้จ่ายของข้าราชการและลูกจ้างประจำถ่ายโอนเพื่อขอรับเงินอุดหนุน
- งานนำส่งเงิน กบข. ครู
- งานนำส่ง กบข. บุคลากรถ่ายโอน
- ส่งใช้เงินยืมค่าเงินเดือน ค่าตอบแทน
- และเงินผลประโยชน์อื่นกรณีที่จังหวัดจัดสรรให้
- จัดทำทะเบียนคุมยอดเงินอุดหนุน เฉพาะกิจของข้าราชการถ่ายโอนและครู
งานจัดทำสวัสดิการและสาธารณูปโภค
- งานจัดทำฏีกาเงินค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการถ่ายโอนและครู
- งานจัดทำฏีกาเงินค่าเช่าบ้านของของข้าราชการถ่ายโอนและครู
- งานจัดทำฏีกาเงินค่าเล่าเรียนบุตรของข้าราชการถ่ายโอนและครู
- งานจัดทำฏีกาเบิกเงินค่าน้ำประปาค่ากระแสไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ของสถานศึกษาถ่ายโอน
- จัดทำหนังสือรับรองสิทธิการเข้ารับการรักษาพยาบาล (คนไข้ใน)
- งานเงินกู้ฉุกเฉิน กู้สามัญและเงินกู้สวัสดิการอื่น ๆ สำหรับครูและบุคลากรถ่ายโอน
5. กองช่าง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจออกแบบ การจัดทำข้อมูลทาง ด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบ
คุณ ภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการ
ปฏิบั ติ ก ารก่ อ สร้ า งและซ่ อ มบำรุ ง งานแผนงาน ด้ า นวิศ วกรรมเครื่อ งกล การรวบรวมประวั ติติ ด ตาม ควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง าน
เครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่ องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ
อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 7 ฝ่าย คือ
5.1 ฝ่ายสำรวจ แบ่งการบริหารงานออกเป็น 3 งานประกอบด้วย
1)งานสำรวจถนนและสะพาน มีหน้าที่ ดังนี้
- งานจัดทำแผนงานการสำรวจโครงการต่าง ๆ ตามแผนงานประจำปี พร้อมทั้งประมาณราคางบประมาณในการ
สำรวจถนนและสะพาน
- งานวางแผน กำหนดขั้นตอน วิธีการสำรวจเพื่อการออกแบบ โครงการ ให้สำเร็จตามเป้าหมายถูกต้องตามหลัก
วิชาการ
- งานควบคุม บริหารผู้ใต้บังคับบัญชา งบประมาณ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะที่ใช้ในการดำเนินงานสำรวจ
ถนน และสะพาน
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- งานดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สินอุปกรณ์ในด้านการสำรวจ เช่น เครื่องมือสำรวจ กล้อง สำรวจ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
- งานรายงานผลการปฏิบัตงิ านสำรวจ ประจำเดือน ประจำปี
- งานให้คำปรึกษา แนะนำและสนับสนุนด้านการสำรวจแก่หน่วยงานอื่นที่ร้องขอ
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
2) งานสำรวจแหล่งน้ำ มีหน้าที่ ดังนี้
- งานจัดทำแผนงานการสำรวจโครงการต่างๆ ตามแผนงานประจำปี พร้อมทั้งประมาณราคา
งบประมาณในการสำรวจแหล่งน้ำ
- งานวางแผนกำหนดขัน้ ตอน วิธีการสำรวจเพื่อการออกแบบ โครงการแหล่งน้ำ ให้สำเร็จตาม เป้าหมายถูกต้องตาม
หลักวิชาการ
-งานดูแลรักษาทรัพย์สินอุปกรณ์ในด้านการสำรวจ เช่น เครื่องมือสำรวจ กล้องสำรวจ เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
-งานรายงานผลการปฏิบัตงิ านสำรวจ ประจำเดือน ประจำปี
- งานให้คำปรึกษา แนะนำและสนับสนุนด้านการสำรวจแก่หน่วยงานอื่นที่ร้องขอ
3) งานทดสอบวัสดุ มีหน้าที่ ดังนี้
- งานทดสอบและควบคุมคุณภาพวัสดุและคุณภาพ
- งานทางด้านวิศวกรรม
- งานทดสอบวัสดุเพื่อกำหนดมาตรฐานงานด้านช่าง
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
5.2 ฝ่ายออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคา แบ่งการบริหารงานออกเป็น 3 งาน ประกอบด้วย
1) งานออกแบบ เขียนแบบและประมาณราคา มีหน้าที่ ดังนี้
- งานวางแผน กำหนดขั้นตอน วิธีการออกแบบ และประมาณการโครงการต่างๆ ให้สำเร็จตามเป้าหมาย
- งานดำเนินการออกแบบให้ได้มาซึ่งรูปแบบรายการต่างๆ ประกอบแบบ ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
- งานคำนวณประมาณราคาค่าก่อสร้าง ให้ถูกต้องครบถ้วน ด้วยความละเอียดรอบคอบให้ได้มาซึ่ง
ราคาค่าก่อสร้างเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี
- งานดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สิน อุปกรณ์และโปรแกรมต่างๆ ที่ใช้ในการออกแบบและประมาณการ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ พอร์ตเตอร์ และ เก็บรักษารายการประมาณการ
- งานรายงานผลการปฏิบัตงิ าน เขียนแบบ ประจำปี
- ให้คำปรึกษา แนะนำและสนับสนุนด้านการเขียนแบบแก่หน่วยงานอื่นที่ร้องขอ
- ปฏิบัตงิ านอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2) งานเขียนแบบ มีหน้าที่ ดังนี้
- งานวางแผน กำหนดขั้นตอน วิธีการเขียนแบบโครงการต่างๆ ให้สำเร็จตามเป้าหมาย
- งานดำเนินการเขียนแบบให้ถูกต้องครบถ้วน ด้วยความละเอียดรอบคอบ ตามหลักวิชาการ ให้ได้มา
ซึ่งแบบแปลน ก่อสร้างเพื่อจัดทำ งบประมาณประจำปี
- งานดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สิน อุปกรณ์และโปรแกรมต่างๆ ที่ใช้ในการเขียนแบบ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ พล๊อตร์เตอร์ และเก็บรักษา แบบแปลน
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- งานรายงานผลการปฏิบัตงิ านเขียนแบบประจำปี
- งานให้คำปรึกษา แนะนำและสนับสนุนด้านการเขียนแบบแก่หน่วยงานอื่นที่ร้องขอ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3)งานวิชาการ มีหน้าที่ดังนี้
- งานการให้คำปรึกษา แนะนำวิชาการด้านวิศวกรรมโยธา
- งานจัดทำแผนประจำปี และแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
- งานรวบรวมข้อมูล แผนงาน โครงการ จัดทำร่างงบประมาณประจำปีของกองช่าง
- งานจัดทำแผนงานโครงการ วิเคราะห์ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ของโครงการตามหลักวิชาการ โดยเฉพาะด้าน
วิศวกรรม สถาปัตยกรรม
- งานจัดการโครงการ งานการวางผังการออกแบบ และการควบควบการก่อสร้าง
- งานพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
- งานรวบรวมและจัดทำประวัตทิ ะเบียนโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
- งานจัดทำมาตรฐานการกำหนดราคาวัสดุอุปกรณ์และอัตราค่าจ้างแรงงานก่อสร้าง
- งานจัดทำระบบฐานข้อมูลโครงข่ายงานสาธารณูปโภค
- งานจัดพิมพ์ ตรวจสอบ กลั่นกรองประมาณการ รายละเอียดราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน สะพานบล็อก
แหล่งน้ำ และประเภทโครงสร้างงานอาคาร เพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด(แผน 3 ปี
-งานจัดพิมพ์ ตรวจสอบ กลั่นกรองประมาณการรายละเอียดราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน สะพาน บล็อก
แหล่งน้ำ และประเภทโครงสร้างงานอาคาร เพื่อจัดทำข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี
- งานจัดพิมพ์ ตรวจสอบ กลั่นกรองประมาณการ รายละเอียดราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน
สะพาน บล็อ ก แหล่ งน้ำและประเภทโครงสร้างงานอาคาร เพื่อขอรับการสนั บสนุ นงบประมาณโครงการเงิน อุด หนุ นเฉพาะกิ จจาก
ส่วนกลาง
- งานจัดพิมพ์ ตรวจสอบ กลั่นกรองประมาณการรายละเอียดราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน สะพาน บล็อก
แหล่งน้ำ และประเภทโครงสร้างงานอาคาร เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
- งานจัดพิมพ์ ตรวจสอบ กลั่นกรองประมาณการรายละเอียดราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้าง พนังกั้นน้ำชี
ฝั่งซ้าย และฝั่งขวา ตามงบประมาณเงินกู้ธนาคารออมสิน
- งานพิมพ์ ตรวจสอบ กลั่นกรองประมาณการ รายละเอียดราคาค่าก่อสร้างถนน และก่อสร้างสะพาน คสล.ตาม
งบประมาณเงินธนาคารออมสิน 600 ล้านบาท
- งานจัดพิมพ์ ตรวจสอบ กลั่นกรองราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง คสล.บล๊อก งานโครงสร้าง
อาคาร เพื่อประสานกองพัสดุฯ ดำเนินการจัดซือ้ -จัดจ้างตามระเบียบงานพัสดุ
- งานพิมพ์ ตรวจสอบ กลั่นกรองรายละเอียดประมาณการค่าก่อสร้างโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84
ชันษา
- งานจัดพิมพ์ ตรวจสอบ กลั่นกรองรายละเอียดประมาณการค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ซ่อมแซมปรับปรุง
อาคารโรงเรียนถ่ายโอนในสังกัด
- งานจัดพิมพ์ ตรวจสอบ กลั่นกรองรายละเอียดประมาณการค่าก่อสร้างถนนเข้าแหล่งท่องเที่ยว ลานกีฬา
ต่อต้านยาเสพติด ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารอัฒจรรย์สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ
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5.3 ฝ่ายผังเมืองและสิ่งแวดล้อม แบ่งการบริหารออกเป็น 2 งาน ประกอบด้วย
1) งานผังเมือง มีหน้าที่ ดังนี้
- งานวางผังเมืองรวมจังหวัด และการให้การสนับสนุนในการจัดทำผังเมืองเฉพาะแก่ท้องถิ่น
- งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกด้านการผังเมืองแก่ประชาชน
เอกชน และส่วนราชการ
- การกำกับและติดตามสถานภาพ ระบบบริการพืน้ ฐาน การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดนิ
- งานสำรวจ วิเคราะห์ ศึกษาด้านประสิทธิภาพการใช้ผังเมือง
- งานผังเมือง
- งานบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2) งานสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ ดังนี้
- งานสวนสาธารณะหนองปลาเฒ่า
- งานดูแลปรับปรุงทัศนียภาพภายในบริเวณสนามกีฬากลางจังหวัด
- งานพัฒนาปรับปรุง บำรุงรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู โครงการแหล่งน้ำขนาดเล็ก โครงการขุดลอดหนองน้ำ คลอง
ธรรมชาติการใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาลุ่มน้ำ
- งานควบคุม ดูแล บำรุงรักษา โรงสูบน้ำและคลองส่งน้ำ
- งานจัดทำแผน/โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพืน้ ที่อย่างยั่งยืน และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา
แบบบูรณาการ
-งานจัดเก็บเงินค่าบริการสูบน้ำและนำส่งเงินกองคลัง
- งานติดตามตรวจสอบป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษตลอดจนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
- งานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ตรวจสอบคุณภาพน้ำ อากาศและเสียงตามหลักวิชาการและดำเนินการ
ตามที่กฎหมายกำหนด
- งานการสำรวจ ออกแบบและก่อสร้างบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียรวมและระบบการกำจัดขยะมูลฝอยรวม
- งานส่งเสริมสนับสนุน ด้านวิชาการในการพัฒ นาและบริห ารจัด การแหล่ งน้ำแก่ราษฎรและองค์ กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น
อื่น
- งานประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการพัฒนาลุ่มน้ำและน้ำต้นทุนอื่น ๆ
- งานรับ-ส่งหนังสือฝ่ายผังเมือง
- งานจัดทำรายงานการควบคุมภายในฝ่ายผังเมือง
- งานทรัพย์สินฝ่ายผังเมือง
- งานจัดทำโครงการประชาคมต่างๆ เกี่ยวกับงานแหล่งน้ำ
- งานตอบชี้แจงการใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
- งานจัดทำขออนุมัตดิ ำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของฝ่าย
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
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5.4 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบ่งการบริหารออกเป็น 2 งานประกอบด้วย
1) งานการโยธา มีหน้าที่ดังนี้
- งานดูแล ปรับปรุง และบำรุงรักษาอาคารสถานที่ สนามกีฬา และสวนสาธารณะ
- งานบำรุงรักษา ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในอาคาร สวนสาธารณะ สนามกีฬา และทาง
สาธารณะ
- งานจัดสถานที่สำหรับจัดงานรัฐพิธี งานวันนักขัตฤกษ์ งานประเพณีและงานอื่นๆ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2)งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ ดังนี้
- งานจัดทำแผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลสภาพภูมิประเทศสิ่งก่อสร้าง
ที่อาจเป็นสาเหตุเกิดสาธารณภัย
- งานดำเนินการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและดำเนินการกู้ภัยเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น
- งานจัดทำแผนการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานวางแผนและบริหารเครื่องจักรกล งานซ่อมบำรุงและควบคุมการปฏิบัตกิ ารของเครื่องจักรกล และ
ยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานจัดให้มีความปลอดภัยการจราจรและขนส่งในทางหลวงชนบทที่อยู่ในความรับผิดชอบ
- งานขุดเจาะบ่อบาดาล การพัฒนาและซ่อมบำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาล งานวางแผนการใช้ การควบคุมและ
ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล ชุดพัฒนาบ่อบาดาล
- งานตรวจตราให้คำแนะนำแก่อาคารที่มีความเสี่ยงภัย 9 ประเภท ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและระงับอัคคีภัย
พ.ศ.2542
-งานให้การสนับสนุนการตรวจสอบและให้คำปรึกษาด้านเทคนิควิชาการเพื่อป้องกันอุบัตภิ ัยในโรงงาน
อุตสาหกรรมที่อยู่อาศัยและชุมชนต่างๆ ในด้านวิศวกรรมความปลอดภัย(Safety Engineering)
-งานติดตามประสานงาน ประเมินสถานการณ์ความรุนแรง เพื่อการบรรเทาสาธารณภัย
-งานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยพร้อมประสานงานจังหวัดขอนแก่นเพื่อรวมกันให้การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยแบบบูรณาการ
-งานรายงานผลการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
5.4 ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง แบ่งการบริหารงานออกเป็น 2 งาน ประกอบด้วย
1) งานก่อสร้าง มีหน้าที่ ดังนี้
-งานจัดทำแผนการปฏิบัตงิ านการก่อสร้างโดยใช้เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทำเอง เช่น
แผนการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังและหินคลุก แผนการ่อสร้างถนนลาดยาง งานก่อสร้าง ฝ่าย อ่างเก็บน้ำ หรืออาคารประเภทอื่นๆ
แผนงานอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
-งานจัดทำประมาณการค่าใช้จา่ ยงานทางด้านก่อสร้าง ทางน้ำและทางบก โดยใช้เครื่องจักรกลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจัดทำเอง และการประมาณการค่าใช้จ่ายเพือ่ สนับสนุน
-งานจัดวางอัตรากำลัง เจ้าหน้าที่ ให้คำปรึกษา แนะนำและกำกับดูแล การปฏิบัตงิ านก่อสร้างให้เป็นไปตาม
แผนงานและหลักวิชาการ

18
-งานขออนุญาตใช้และรายงานการใช้เครื่องจักรกล โครงการจัดทำเองที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน
-งานให้ความช่วยเหลือด้านเครื่องจักรกลแก่ราษฎรและหน่วยงานอื่นที่ร้องขอ
-งานเบิก-จ่าย และรายงานการใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับโครงการจัดทำเองที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกลุ่มงาน
-งานรายงานผลการปฏิบัตงิ านทุกเดือนและสรุปผลการปฏิบัตงิ านของกลุ่มงานทุก 6 เดือน
-งานดูแล บำรุงรักษา เครื่องมือเครื่องใช้และทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน พร้อมทั้งรายงาน
ทรัพย์สินประจำปีตามระเบียบพัสดุฯ
-งานให้คำปรึกษา แนะนำ และให้การสนับสนุนการก่อสร้างทางด้านเทคนิค วิชาการแก่หน่วยงานอื่นที่ร้องขอ
-งานควบคุม ติดตาม ประสานงานและกำกับดูแลการปฏิบัตงิ านของเครื่องจักรกล โครงการจัดทำเองที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของกลุ่มงาน
-ปฏิบัตงิ านอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2) งานซ่อมบำรุง มีหน้าที่ ดังนี้
-งานจัดทำแผนการปฏิบัตงิ านการซ่อมบำรุง โดยใช้เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำเอง
เช่น แผนการซ่อมบำรุงถนนผิดวจราจรลูกรังและหินคลุก แผนการบำรุงรักษาทางลาดยาง งานซ่อมบำรุงรักษา ฝาย อ่างเก็บน้ำหรือ
อาคารประเภทอื่นๆ แผนงาน ช่วยเหลือด้านสาธารณภัยและร้องขอและแผนงานอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
-งานจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายงานทางด้านซ่อมบำรุง ทางน้ำและทางบก โดยใช้เครื่องจักรกลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจัดทำเอง และการประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนเครื่องจักรกลแก่หน่วยงานอื่นที่ร้องขอ
-งานจัดวางแผนอัตรากำลัง เจ้าหน้าที่ ให้คำปรึกษาแนะนำและกำกับดูแล การปฏิบัตงิ านซ่อมบำรุงให้เป็นไป
ตามแผนงานและหลักวิชาการ
-ขออนุญาตใช้และรายงานการใช้เครื่องจักรกล โครงการจัดทำเองที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน
-งานเบิก-จ่าย และรายงานการใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับโครงการ
-งานรวบรวมจัดทำประวัตโิ ครงการซ่อมบำรุงทางด้านวิศวกรรมโยธา เช่น ประวัตกิ ารบำรุงรักษาทาง ประวัติ
การพัฒนาแหล่งน้ำ และงานอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
-งานรายงานผลการปฏิบัตงิ านของกลุ่มงานทุกเดือน และสรุปผลการปฏิบัตงิ านของกลุ่มงานทุก 6 เดือน
-งานดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานพร้อมทั้งรายงาน
ทรัพย์สินประจำปีตามระเบียบพัสดุฯ
-งานให้คำปรึกษาแนะนำและให้การสนับสนุนการซ่อมบำรุงทางด้านเทคนิค วิชาการแก่หน่วยงานอื่นที่ร้องขอ
-งานควบคุม ติดตาม ประสานงานและกำกับดูแลการปฏิบัตงิ านของเครื่องจักรกล โครงการจัดทำเองที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของกลุ่มงาน
-ปฏิบัตงิ านอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
5.6 ฝ่ายเครื่องกล แบ่งการบริหารงานออกเป็น 3 งาน ประกอบด้วย
1)งานควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ มีหน้าที่ ดังนี้
-งานจัดทำแผนงานวิศวกรรมเครื่องประจำปี
-งานจัดทำแผนปฏิบัตกิ ารประจำปี
-งานเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษา วิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัตงิ านของเครื่องจักรกลและ
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ยานพาหนะ
-งานจัดทำสถิติทะเบียนประวัติ การซ่อมเครื่องจักรกลงานตรวจสอบ วิเคราะห์ สรุปและรายงานหาสาเหตุ
การชำรุดของเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
-งานประมาณราคาค่าซ่อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
-งานทดสอบสภาพเครื่องจักรกลและยานพาหนะเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
-งานควบคุมและรายงานการใช้เครื่องจักรและยานพาหนะ
-งานจัดทำแผนการจัดหา จัดซือ้ พัสดุเครื่องจักรกลและงานพาหนะประจำปี
-งานดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุจดั ทำใบสั่งซือ้ ใบแจ้งซ่อม ใบประมาณการราคา ใบเบิกวัสดุและอะไหล่คงคลัง
-งานดำเนินการซื้อวัสดุและงานจ้างซ่อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
-งานตรวจสอบและรายงานพัสดุคงเหลือและเสื่อมสภาพประจำปี
-งานควบคุมตัดยอดเงิน โอนงบประมาณ ค่าซ่อมและค่าวัสดุเครื่องจักรกล
-งานจัดเก็บข้อมูลการซ่อมบำรุงรักษาเพื่อทำสถิตติ ่าง ๆ ของเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
-งานควบคุมการเบิก-จ่าย เครือ่ งมือซ่อม ในห้องเครื่องมือและทำใบเบิก-จ่าย
-งานรายงานผลการปฏิบัตงิ านประจำเดือนและสรุปผลรายงานการปฏิบัตงิ านประจำปี
-งานให้ความช่วยเหลือราษฎรและหน่วยงานอื่นที่ร้องขอ
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2) งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลและยานพาหนะ มีหน้าที่ ดังนี้
-งานจัดทำแผนงานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะภายในโรงซ่อม
-งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะตามกำหนดเวลา
-งานตรวจสอบสาเหตุอาการชำรุดของเครื่องจักรกลและยานพาหนะภาคสนามก่อนซ่อม
-งานปรับปรุง พัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องจักรกลและในสนาม
-งานติดตามผลการปฏิบัตงิ านประจำเดือนและสรุปผลการปฏิบัตงิ านประจำปี
-งานรายงานผลการปฏิบัตงิ านประจำเดือนและสรุปผลการปฏิบัตงิ านประจำปี
-งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
5.7 ฝ่ายทะเบียนและธุรการ แบ่งการบริหารงานออกเป็น 2 งาน ประกอบด้วย
1) งานธุรการ มีหน้าที่ ดังนี้
-งานรับและส่งหนังสือ หรือเอกสาร
-งานรับและส่งหนังสือ หรือเอกสาร
-งานพิมพ์หนังสือ หรือเอกสาร พร้อมทั้งขออนุมัตทิ ำลายตามระเบียบงานสารบรรณ
-งานรวบรวมข้อมูลแผนงานโครงการ จัดทำร่างงบประมาณประจำปีของก่องช่าง
-งานรายงานผลการปฏิบัตงิ านประจำปีของธุรการ
-งานรวบรวมจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ
-งานทะเบียนคุมการลาข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของกองช่าง
-งานทะเบียนคุมการไปราชการของกองช่าง
-งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
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2) งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่ ดังนี้
-งานการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ-รายจ่าย ประจำปี
-งานทำหนังสือชีแ้ จง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ
-งานดูแลและรับผิดชอบทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง
-งานรายงานทรัพย์สินของกองช่าง ตามระเบียบพัสดุ
-งานรายงานผลการปฏิบัตงิ านประจำเดือน ประจำงวด 6 เดือนและประจำปี
-งานจัดทำแผนพัสดุของกองช่าง
-งานจัดทำแผนปฏิบัตงิ านประจำปีทางการเงิน
-งานจัดทำฎีกา เบิก-จ่าย เงินงบประมาณของกองช่าง
-จัดทำเอกสารยืมเงินทดรองจ่ายเกี่ยวกับการอบรมต่างๆ ของกองช่าง
-งานจัดทำเอกสารเบิก-จ่ายตามบิลเงินสด
-งานจัดทำเอกสารทะเบียนคุมการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ของกองช่าง
-งานขออนุมัติจัดซือ้ จัดจ้าง เบือ้ งต้น ตามขออนุมัตเิ บิก-จ่าย งบประมาณในส่วนที่ตั้งจ่ายไว้ที่กองช่าง
-งานเบิก-จ่ายเบีย้ เลีย้ งของกองช่าง
-งานควบคุมภายในกองช่าง
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
6. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ งานควบคุมดูแล และสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน งานพิจารณาจัดตั้งหรือยุบเลิกสถานศึกษาและสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน งานส่งเสริมการจัด
กิจ กรรมเพื่อ พั ฒ นาการศึก ษาและสร้ างความสัม พั น ธ์กั บชุม ชนของสถานศึก ษาขั้ นพื้ น ฐาน งานจั ด ทำแผนยุ ทธศาสตร์ก ารพั ฒ นา
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย งานสนับสนุนศูนย์/โรงเรียน
การศึกษาพิเศษ ที่รับการถ่ายโอนจากกระทรวงศึกษาธิการ งานกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ศีลธรรม จัดงาน
ประเพณีและส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาท้ องถิ่น งานจัดกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลาย รวบรวมข้อมูลศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์ และศึกษาค้นคว้า งาน
ศึกษาและออกข้อบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และงานอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 ฝ่าย คือ

6.1 ฝ่ายบริหารการศึกษา แบ่งการบริหารงานออกเป็น 10 งาน ดังนี้
1)งานธุรการ
-งานรับ-ส่งหนังสือ
-งานโต้ตอบหนังสือภายในและภายนอก
-งานจัดทำทะเบียนคุมหนังสือ
-งานจัดทำแผนงานโครงการเพื่อจัดทำแผนของบประมาณประมาณ
-งานการประชุมของประจำเดือนของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
-งานสรุปผลการดำเนินงาน
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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2) งานการศึกษาปฐมวัย
-งานจัดตั้ง ควบคุม ดูแล โรงเรียนการศึกษาปฐมวัย
-งานจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน
-งานจัดทำงบประมาณและจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนการศึกษาปฐมวัย
-งานส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรปฐมวัย
-งานส่งเสริมการจัดหาอาหารเสริมแก่นักเรียนปฐมวัย
-งานจัดทำสถิตคิ รู-นักเรียน
-งานจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและระดับก่อนประถมศึกษา
-งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3)งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-งานส่งเสริม สนับสนุนและประสานการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
-งานสำรวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับให้เข้าเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ
-งานส่งเสริม สนับสนุน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
-งานส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
-งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยในสถานศึกษา
-งานส่งเสริมการเรียนการสอนเพศศึกษาในโรงเรียน
-งานจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำ/ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
-งานระดมทรัพยากรและกองทุนเพื่อการศึกษา
-งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4)งานกิจการนักเรียน
-งานส่งเสริม สนับสนุน งานพัฒนาดูแลช่วยเหลือนักเรียน
-งานส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
-งานส่งเสริม สนับสนุนการพิทักษ์สิทธิ์เด็กและเยาวชนส่งเสริมสวัสดิการนักเรียน
-งานส่งเสริม พัฒนา นักเรียนสู่ความเป็นเลิศ
-งานส่งเสริมงานอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน
-งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5)งานการศึกษาพิเศษ
-งานรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ขอ้ มูลและประสานการจัดทำข้อเสนอนโยบายและแผนการจัด
การศึกษาพิเศษเพื่อคนพิการและผู้ดอ้ ยโอกาส
-งานประสาน ส่งเสริมและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
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-งานประสาน ส่งเสริมและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
จัดระบบสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวก
-งานดำเนินการเกี่ยวกับกองทุน ทุนการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ดอ้ ยโอกาส
-งานส่งเสริมการศึกษา คนพิการและผูด้ ้อยโอกาส
-งานส่งเสริมสื่อการเรียน การสอน สำหรับผูพ้ ิการและผูด้ ้อยโอกาส
-งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
6)งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
-งานส่งเสริม สนับสนุน การจัดตัง้ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
-งานส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
-งานส่งเสริมความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาให้สามารถเข้ามามีบทบาทในการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
7)งานการศึกษานอกระบบ
-งานการสำรวจ รวบรวมข้อมูล สถิตติ ่างๆเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบ
-งานเกี่ยวกับการศึกษานอกเหนือจากการศึกษาพืน้ ฐาน

-งานส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบ
-งานส่งเสริมการเทียบโอนการศึกษา/งานเทียบระดับการศึกษา
-งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
8) งานพัฒนาสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
-งานส่งเสริมการกระจายอำนาจการบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ
บริหารงานทั่วไป ให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นอิสระสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ
-งานส่งเสริมการจัดโครงสร้างองค์กรภายในการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพื่อรองรับการบริหารจัดการศึกษา บริหารจัดการโดยบุคลากรวิชาชีพและมีจำนวนบุคลากรเพียงพอ
-งานส่งเสริมการจัดระบบบริหารงานบุคคลให้เป็นมาตรฐานเดียวกับระบบการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของรัฐ
-งานสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
-งานส่งเสริมการทำงานคณะกรรมการพัฒนาสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
9) งานสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี
-งานสนับสนุนการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 15 ปี
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-งานสนับสนุนการเบิกหักผลักส่งงบประมาณโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 15 ปี
-งานสนับสนุนการแต่งตัง้ คณะกรรมการจ่ายเงินโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 15 ปี
-งานสนับสนุนการเบิกหักผลักส่งงบประมาณสำหรับการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ แก่โรงเรียน
-งานตรวจติดตาม กำกับดูแลโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี
10)งานสารสนเทศโรงเรียน
-งานจัดทำฐานข้อมูลนักเรียน
-งานจัดทำ พัฒนาเว็บไซด์กองการศึกษา
-งานจัดทำเผยแพร่ขอ้ มูลสารสนเทศเพื่อการบริการและประชาสัมพันธ์โรงเรียนและงาน
การศึกษา อบจ.ชัยภูมิ
-งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6.2 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1) งานธุรการ มีหน้าที่
- งานรับ – ส่งหนังสือของกองการศึกษา และของฝ่าย
- งานการโต้ตอบหนังสือภายในและภายนอก
- งานจัดทำทะเบียนคุมหนังสือ
- งานการประชุมของฝ่ายและกอง
- งานแผนโครงการเพื่อจัดทำแผน เพื่อจัดทำแผนของบประมาณประจำปีฝ่าย
2)งานการศึกษาตามอัธยาศัย
-งานการรณรงค์ เพื่อการรู้หนังสือและเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ แก่ประชาชน

-งานส่งเสริมการจัดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้
-งานส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยแก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ตลอดชีวติ
-งานจัดกิจกรรมกลุ่มสนใจเพื่อเพื่อเพิ่มรายได้แก่ประชาชน
-งานควบคุมวันลาบุคลากรของฝ่าย
-งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) งานจัดทำแผนการศึกษา
-งานศึกษา วิเคราะห์ ประสานและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามปี และแผนการดำเนินงานการศึกษา

-งานศึกษา วิเคราะห์ ประสานและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษา แผนการพัฒนาการศึกษาสามปี
และแผนปฏิบัติการประจำปี
-งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
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-งานประสานหน่วยงานภายใน นำเสนอข้อมูลต่อผู้บริหารเพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย
-งานส่งเสริมการปฏิบัติงานคณะกรรมการการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
-งานส่งเสริมคณะทำงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษา
-งานประสานหน่วยงานผู้กำหนดนโยบาย เพื่อการวางแผนการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ
-งานการวางแผนการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด

-งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4)งานงบประมาณ
-งานจัดทำงบประมาณข้อมูลการบริหารจัดการงบประมาณ ควบคุมเงินงบประมาณให้เพียงพอกับเงิน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร กรณีพบเหตุขัดข้องหรือเงินงบประมาณอาจไม่เพียงพอในการปฏิบัติภารกิจให้รบี รายงาน
ผูบ้ ังคับบัญชาทันที เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงบประมาณของกองการศึกษา
-งานงบประมาณกองการศึกษา
-งานจัดทำการขอโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณโอนตั้งจ่ายรายการใหม่งบประมาณกองการศึกษา
-งานขอรับงบประมาณ ประสานงานและขอรับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับงบประมาณด้านการศึกษา
-งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5)งานติดตามและประเมินผล
-งานเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูลรวบรวมผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย
ในกองการศึกษา
-งานประสานการรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อ
ผูบ้ ังคับบัญชา
-งานสรุปรายงานผลการตรวจติดตามและประเมินผลแผนสะท้อนผลการดำเนินงานประสิทธิภาพ
ประสิท ธิ ผลของผลลั พ ธ์ และผลผลิต กลั บ ไปสู่ก ระบวนการบริห ารจัด การเพื่อปรับ ปรุงกลยุ ท ธ์ พั ฒ นากระบวนการ
ปรับปรุงหรือขยายผลการดำเนินการ
-งานติดตามผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการของโรงเรียนตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
-งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
6)งานการเงินและบัญชี
-งานบริการ และจัดทำทะเบียนคุม การเบิกจ่ายงบประมาณ กองการศึกษา
-งานจัดเตรียมข้อมูล ดูแลการเบิกจ่าย สำหรับนักเรียนทุนการศึกษาของ อบจ.
-งานตรวจร่างหนังสือ โต้ตอบเกี่ยวกับการเงิน-การบัญชี ในหน้าที่รับผิดชอบ
-งานตรวจสอบเอกสารขอเบิกจ่ายเงิน ต่าง ๆ สถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
-งานรวบรวมเอกสารสำหรับจัดทำฎีกาการเบิกจ่ายโครงการที่ขอรับการอุดหนุนและเอกสารสำหรับ
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การส่งใช้เงินยืมทดรอง
-งานรวบรวม จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน กองการศึกษา รวมถึงโรงเรียนในสังกัด
-งานวางฎีกาเบิกจ่ายเงิน ส่งใช้เงินยืมต่างๆ ของกองการศึกษา
-งานจัดทำคำขออนุมัตเิ ดินทางไปราชการ ติดตามผลดำเนินการตรวจสอบ เพื่อให้มกี ารชดใช้เงินหรือ
ทรัพย์สินคืนให้แก่ทางราชการของบุคลากรกองการศึกษา
-งานจัดทำทะเบียนรายงานทางการเงินและบัญชี
-งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
7)งานส่งเสริม ศาสนา
-งานส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา
-งานส่งเสริมการพัฒนาผูถ้ ่ายทอดทางศาสนา
-งานการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญของศาสนา
-งานส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
-งานพิธีการ รัฐพิธี พิธีกรรมทางศาสนา
-งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
8)งานวัฒนธรรม ประเพณีและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
-งานจัดงานประเพณีท้องถิ่น งานศิลปหัตถกรรมท้องถิ่น งานส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น
-งานจัดงานประเพณีและส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนภูมปัญญาท้องถิ่น
-งานจัดกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลาย
-งานรวบรวมข้อมูล ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์และศึกษาค้นคว้า
-งานส่งเสริมงานวิจัย ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
-งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
9)งานศูนย์วัฒนธรรม
-งานจัดทำแผนปฏิบัติงานส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมอำเภอและจังหวัด
-งานส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมอำเภอและจังหวัด
-งานส่งเสริมการรวมรวม สถิติ ข้อมูลวัฒนธรรมของศูนย์วัฒนธรรมอำเภอและจังหวัด
-งานประชาสัมพันธ์วัฒนธรรม
-งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
10)งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา
-งานส่งเสริมการใช้หอ้ งสมุดเป็นแหล่งวิชาการและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
-งานส่งเสริมการจัดห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา
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-งานส่งเสริมการสร้างเครือข่าย ถ่ายทอดความรูแ้ ละบริการ เอกสาร สิ่งพิมพ์เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน
-งานส่งเสริมการจัดทำห้องสมุด เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
-งานส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา
-งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-งานตรวจสอบหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจากเว็ปไซด์
-งานพัฒนาระบบสารสนเทศงานโรงเรียน
- จัดระบบฐานข้อมูลของกองการศึกษาสถานศึกษาให้สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับสถานศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- นำเสนอ เผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหาร การบริการ และประชาสัมพันธ์
- จัดระบบฐานข้อมูลของกองการศึกษาสถานศึกษาให้สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับสถานศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- นำเสนอ เผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหาร การบริการ และประชาสัมพันธ์
10) งานควบคุมภายใน
-งานแต่งตั้งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล ระบบควบคุมภายใน
-งานวิเคราะห์ พัฒนาและวางระบบควบคุมภายใน
-งานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
-งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6.3 ฝ่ายส่งเสริมกีฬา นันทนาการและกิจกรรมเยาวชน
1) งานธุรการฝ่าย
-งานรับ-ส่งหนังสือภายในฝ่าย
-งานโต้ตอบหนังสือภายในและภายนอก
-งานจัดทำทะเบียนคุมหนังสือภายใน
-งานสรุปผลการดำเนินงานของฝ่าย
-งานการประชุมของฝ่าย
-งานรวบรวมแผนโครงการเพื่อจัดทำแผนของบประมาณประจำปี
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-งานรวบรวมเอกสารสำหรับจัดทำฎีกาเบิกจ่ายโครงการที่ขอรับการอุดหนุนและเอกสารสำหรับการ
ส่งใช้เงินยืม
-งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2)งานนันทนาการและกิจกรรมเยาวชน
-งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ให้เด็กเยาวชนและประชาชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ประเพณี วัฒนธรรมในท้องถิ่นนัน้ ๆ
-งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการให้ประชาชนทุกกลุ่มรวมทั้งกลุ่มพิเศษ และผู้ดอ้ ยโอกาสมีกจิ กรรม
ร่วมกัน
-งานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น
-งานส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ การสร้างท้องถิ่นให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และเป็นท้องถิ่นที่ประชากรมี
ความสุข จัดศูนย์การเรียนรู้ของท้องถิ่น มีศูนย์การเรียนรู้ที่หลากหลาย
-งานจัดกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมเยาวชนเพื่อป้องกันยาเสพติดและโรคเอดส์
-งานบริการทดสอบสมรรถภาพนักกีฬาและประชาชน
-งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดกีฬาการออกกำลังกายให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนเป็นประจำเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
สมรรถภาพ
-งานส่งเสริมการจัดกิจกรรมเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
-งานส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ มีเจตคติให้มีคุณธรรม ระเบียบวินัย
-งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมการส่งเสริมเด็ก
เยาวชนที่มีคุณธรรมดีเด่นเป็นแบบอย่างแก่เด็กเยาวชนอื่น จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจัดกิจกรรมส่งเสริม
จิตสำนึกสาธารณะ
-งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3)งานบริการสนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ
-งานจัดแผนการดูแล บำรุงรักษา หรือซ่อมแซมอาคาร สถานที่รับผิดชอบเพื่อของบประมาณ
-งานวางแผนการบริการ ดูแลรักษา และซ่อมบำรุง อาคารสถานที่
-งานจัดทำบัญชีควบคุมการยืม-คืนวัสดุ อุปกรณ์กีฬา
-งานจัดทำสถิติการใช้บริการวัสดุ อุปกรณ์กีฬา และสนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ
-งานประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการเพื่อจัดกีฬา จัดทำปฏิทินการใช้สนามกีฬากลางและ
อุปกรณ์กีฬา
-งานพัฒนาสนามกีฬา อุปกรณ์กีฬาและสิ่งอำนวยความสะดวก ทำความสะอาด ตกแต่งและดูแล สาธารณูปโภค
สนามกีฬากลางเพื่อรองรับการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬาทุกระดับ
-งานจัดการบำรุง รักษา อาคารสถานที่และสาธารณูปโภค
-งานจัดการบำรุงรักษาบริเวณโดยรอบของสนามกีฬา
-งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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6.4 ฝ่ายพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1)งานธุรการในฝ่าย
-งานรับ-ส่งหนังสือภายในฝ่าย
-งานโต้ตอบหนังสือภายนอกและภายใน
-งานจัดทำทะเบียนคุมหนังสือ
-งานการประชุมภายในฝ่าย
-งานรวบรวมแผนโครงการเพื่อจัดทำแผน ของบประมาณประจำปี
-งานควบคุมบัญชีวันลา ของบุคลากรในกอง
-งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
-งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2)งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
-งานส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ ลูกจ้างประจำและ
พนักงานจ้าง
-งานจัดการฝึกอบรม สัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
-งานส่งเสริมระบบคุณธรรม จริยธรรมแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
-งานส่งเสริมสิทธิสวัสดิการแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
-งานสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
-งานส่งเสริมเชิดชูเกียรติ
-งานหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-งานการลาศึกษาต่อ
-งานขออนุญาตศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ
-งานมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
-งานการลาต่าง ๆ
-งานประเมินวิทยฐานะ
-งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) งานประชาสัมพันธ์การศึกษา
-งานแผนประชาสัมพันธ์งานการศึกษาของกองการศึกษาและสถานศึกษา
-งานดำเนินการประชาสัมพันธ์งานการศึกษาตามแนวทางที่กำหนด
-งานติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาการประชาสัมพันธ์การทำงาน
-งานการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนศึกษาสถานศึกษาในสังกัด
-งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4)งานพัสดุ
-งานวางแผนจัดหาพัสดุของกองการศึกษา
-งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุ
-งานเสนอของบประมาณจัดหาพัสดุ
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-งานพัสดุ วัสดุ ครุภัณฑ์กองการศึกษา
-งานจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ
-งานตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจำปี
-งานควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
-งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) งานพัสดุ
-งานวางแผนจัดหาพัสดุของกองการศึกษา
-งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุ
-งานเสนอของบประมาณจัดหาพัสดุ
-งานพัสดุ วัสดุ ครุภัณฑ์ กองการศึกษา
-งานจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ
-งานตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจำปี
- ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
-งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6.5 หน่วยศึกษานิเทศก์
1) งานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
-งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
-งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของสถานศึกษา
-งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
-งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา
-งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2)งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐานและกระบวนการเรียนรู้
-งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ
-งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
-งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
-งานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
3)งานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
-งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
-งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
-งานส่งเสริมประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
-งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
-งานส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ
-งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4)งานวัดและประเมินผลการศึกษา
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-งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
-งานส่งเสริมพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา
-งานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา
-งานทดสอบทางการศึกษา
-งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา
-งานธุรการ
-งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
7. กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ งานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ
งานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งานสงเคราะห์คนชรา งานสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส งานฌาปนกิจสงเคราะห์ งานสงเคราะห์และ
การจัดหาสวัสดิการเด็กและเยาวชน งานส่งเสริมพัฒนาองค์กรประชาชน งานสำรวจความต้องการในการพัฒนาอาชีพ งานฝึกอาชีพ
อุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น งานอื่ น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายใน
ออกเป็น 4 ฝ่าย คือ
7.1 ฝ่ายพัฒนาสังคม มีหน้าที่ตอ้ งปฏิบัติ ดังนี้
- งานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
- งานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ
- งานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเอดส์
- งานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ ,ผู้ดอ้ ยโอกาส
- งานส่งเสริมและพัฒนาด้านสตรี
- งานส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว
- งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน
- งานให้ความรู้ดา้ นโรคเอดส์
- งานพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน
- งานจัดทำทะเบียนข้อมูลพื้นฐานผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ และผู้ดอ้ ยโอกาส
- งานจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
- งานทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
7.2 ฝ่ายส่งเสริมอาชีพ มีหน้าที่ตอ้ งปฏิบัติ ดังนี้
- งานส่งเสริมพัฒนาองค์กรประชาชน
- งานฝึกอาชีพให้แก่ราษฎร
- งานฝึกอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนและหัตถกรรมภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
- งานสำรวจความต้องการในการพัฒนาอาชีพ
- งานประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม
- งานทะเบียนคุมปราชญ์ชาวบ้าน
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- งานทะเบียนคุมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ใน จ.ชัยภูมิ
- งานทะเบียนคุมโครงการที่ดำเนินการแล้ว
- งานโอนเงินงบประมาณ
- งานจัดทำฎีกาเบิก-จ่าย
- งานทะเบียนคุมงบประมาณ
- งานยืมเงินทดรองราชการและส่งใช้เงินยืม
- งานคุมทะเบียนทรัพย์สินกองส่งเสริมฯ
- งานเบิก-จ่ายวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้าน
- งานจัดสถานที่ฝึกอบรม
- งานบันทึกภาพและรวบรวมแฟ้มภาพ
- งานติดตามประเมินผลโครงการ- งานตรวจสอบภายในกองส่งเสริมฯ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
7.3 ฝ่ายสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่ ดังนี้
- งานสังคมสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
- งานสังคมสงเคราะห์ผู้พกิ าร
- งานสังคมสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
- งานสังคมสงเคราะห์ผู้ยากไร้/ผู้พิการ
- งานสังคมสงเคราะห์เด็กและเยาวชน
- งานด้านการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติและภัยพิบัตติ ่าง ๆ เช่น อุทกภัย ภัยหนาว
วาตะภัย อัคคีภัย ฯลฯ
- งานส่งเสริมสนับสนุนการให้ความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพและการตรวจสุขภาพเบือ้ งต้นให้แก่
ประชาชนทั่วไป
- งานเบิก-จ่ายสวัสดิการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
- งานทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ
- งานทะเบียนคุมวันลา
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
7.4 ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีหน้าที่ตอ้ งปฏิบัตดิ ังนี้
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานส่งเสริมวิชาการและแผนงาน
- งานพัฒนาชุมชน
- งานส่งเสริมและบริการสาธารณสุข
- งานส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- งานธุรการ
-งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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8. กองพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดทำแผนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อจัดจ้างตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย งานจัดซื้อจัดจ้างของกิจการพาณิชย์ งานจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการเงินอุดหนุนทั่วไป งานจัดซื้อจัดจ้าง
ตามงบกลางประเภทเงินสำรองจ่าย งานจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ งานวิชาการทางด้านพัสดุ งานรายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหา
พัสดุ งานจัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณ โครงการจ่ายขาดเงินสะสมก่อนการขออนุมัติจำเป็นดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ตัดยอดก่อน
จ่าย) งานควบคุมการปฏิบัติงานของข้าราชการ/พนักงานจ้างฝ่ายพัสดุ งานจัดเก็บรักษาระเบียบข้อกฎหมายข้อบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ
งานทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ทรัพย์สินขอองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานควบคุมตรวจสอบทรัพย์ต่าง ๆ งานจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์
งานรับจ่ายพัสดุ งานซ่อมแซมบำรุงรักษาพัสดุ งานจัดทำคำสั่ง งานสารบรรณ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย แบ่งส่วน
ราชการภายในออกเป็น 2 ฝ่าย คือ
8.1 ฝ่ายพัสดุ
- งานจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
- งานจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์
- งานวิชาการทางด้านพัสดุ
- งานจัดซื้อจัดจ้างของกิจการพาณิชย์
- งานจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการเงินอุดหนุนทั่วไป
- งานรายงานข้อมูลการจัดซือ้ จัดจ้างและจัดหาพัสดุ
- งานจัดซื้อจัดจ้างตามงบกลางประเภทเงินสำรองจ่าย
- งานจัดทำแผนการปฏิบัตงิ านจัดซือ้ จัดจ้าง
- งานจัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณโครงการจ่ายขาดเงินสะสมก่อนการขออนุมัติจำเป็น
ดำเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง(ตัดยอดก่อนจ่าย)
- งานควบคุมการปฏิบัตงิ านของ ข้าราชการ/พนักงานจ้างฝ่ายพัสดุ
- งานจัดเก็บรักษาระเบียบข้อกฏหมายข้อบัญญัติ เกี่ยวกับพัสดุ
- งานติดตามเอกสารที่เสนอ
- งานจัดทำคำสั่ง
- งานสารบรรณ
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
8.2 ฝ่ายทรัพย์สิน
- งานควบคุมการปฏิบัตงิ านของข้าราชการ/พนักงานจ้าง ประจำฝ่าย
- งานจัดทำแผนการปฏิบัตงิ าน
- งานซ่อมแซมบำรุงรักษาพัสดุ
- งานทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
- งานควบคุมตรวจสอบทรัพย์ต่าง ๆ
- งานจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์
- งานรับจ่ายพัสดุ
- งานกำหนดวิธีการคุมทะเบียน การยืมทรัพย์สินของ อบจ.
- งานเก็บหลักฐานเอกสารและสามารถตรวจสอบได้ทุกประเภทในส่วนทรัพย์สินที่หมด
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- งานร่างโต้ตอบหนังสือในหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
- งานรายงานทรัพย์สินประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
- งานติดต่อประสานงานกับส่วนราชการเกี่ยวกับทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- งานจัดทำการออกรหัสพัสดุ ครุภัณฑ์ ของ อบจ.
- งานจัดทำรายงานงบทรัพย์สินรายไตรมาสของ อบจ.
- งานจัดทำแผ่นทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ของ อบจ.
- งานแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินประจำปี
- งานเก็บรักษาทรัพย์สินชำรุดที่แต่ละกองส่งคืน
- งานขอใช้อาคารสถานที่ของ อบจ.
- งานรือ้ ถอนอาคารสิ่งปลูกสร้าง
- งานเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
- งานเกี่ยวกับที่ดนิ สาธารณะประโยชน์
- งานจัดทำการสำรวจการใช้นำ้ มันเชื้อเพลิง
- งานจัดทำการสำรวจการใช้นำ้ มันเชื้อเพลิง
- งานจัดทำทะเบียนประวัตกิ ารซ่อมบำรุงรถยนต์เครื่องจักรกลทุกประเภท (แบบ 6)
- งานจัดทำบัญชีครุภัณฑ์ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้างด้วยระบบคอมพิวเตอร์
- งานจัดทำทะเบียนคุมโฉนดที่ดนิ
- งานจัดทำงบทรัพย์สินไตรมาสของโรงเรียนในสังกัด อบจ.
- งานจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์ของโรงเรียนในสังกัด อบจ.
- งานจัดทำรหัส พัสดุ ครุภัณฑ์ ของโรงเรียนในสังกัด อบจ.
- งานจัดทำแผ่นทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างโรงเรียนในสังกัด อบจ.
- งานจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ของโรงเรียนในสังกัด
9. กองการเจ้าหน้าที่ ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการจัดระบบงานและการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลัง การจัดทำแผนอัตรากำลัง การจัดทำโครงสร้างและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล การ
ปรับปรุงส่วนราชการ การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน การสรรหา การสอบ การบรรจุ แต่งตัง้ การโอน การย้าย การรับโอน ช่วย
ราชการ การออกจากราชการ การทดลองปฏิบัตริ าชการ งานทะเบียนประวัติ งานพิจารณาบำเหน็จความชอบ งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
งานข้อมูลบุคคล งานฝึกอบรม ประชุมสัมมนาศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ งานประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง งาน
ตำแหน่งวิชาการและตำแหน่งชำนาญการ งานจัดทำมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม การจัดการองค์ความรู้ งานสอบเปลี่ย นสายงาน
งานเลื่อนระดับเลื่อนตำแหน่ง งานคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการศึกษาต่อ งานเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี งานขอตั้งงบประมาณเงินเดือน
งานจัดทำบัญชีเงินเดือน งานเงินรางวัลและประโยชน์ตอบแทนอื่น งานเพิ่มวุฒิการศึกษา งานรับรองบุคคล งานขออนุมัติตำแหน่งประจำ
อบจ. งานดำเนิน การทางวินั ย การสอบสวนข้ อ เท็ จ จริ ง การสอบสวนสมรรถภาพข้ า ราชการ การแต่ งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริง งานวินจิ ฉัยข้อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการต่าง ๆ งานกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ของ อบจ. งานเลขานุการ ก.จ.จ. รวมทั้ง
ภาระงานและปริมาณงานบริหารงานบุคคลของข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับการวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลัง
การเกลี่ยอัตรากำลัง การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือก การบรรจุเข้ารับราชการ
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ใหม่ การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การโอน ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา งานขอให้มีหรือเลื่อน
วิทยฐานะ งานหนังสือตรวจลงตราครูต่างประเทศ การบรรจุกลับเข้ารับราชการ การรักษาราชการแทน การเกษียณอายุราชการ การ
ลาออกจากราชการ การให้ออกจากราชการ กรณีอ่ืนๆ (ขาดคุณสมบัติ,ทุพลภาพ,หย่อนสมรรถภาพ) การออกจากราชการกรณีถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ งานบำเหน็จความชอบ งานทะเบียนประวัติ งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ งานขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที
ของรัฐ การขอหนังสือรับรอง การขออนุญาตให้ขา้ ราชการไปต่างประเทศ งานการลาประเภทต่าง ๆ งานการขอพระราชทานเพลิงศพ งาน
การฝึกอบรม การศึกษาต่อ งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ การขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาตวิชาชีพ การส่งเสริมความ
มั่นคง ผดุงความเป็นธรรมในการประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา งานวินัย งานอุทธรณ์และร้องทุกข์ งานกฎหมายและการ
ดำเนินคดีของรัฐ ตลอดจนปฏิบัตหิ น้าที่ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 ฝ่ายคือ
1. ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร แบ่งการบริหารออกเป็น 3 กลุ่มงาน ประกอบด้วย
1.1 กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลัง
 งานวิเคราะห์และการวางแผนอัตรากำลัง
 งานศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล โครงสร้างและการจัดอัตรากำลัง
 งานจัดทำโครงสร้าง กรอบอัตรากำลังและพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล
 งานจัดทำแผนอัตรากำลัง
 งานจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
 งานจัดทำมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม
 งานจัดทำประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
 งานศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะนโยบายและวางแผนระบบการบริหารงานบุคคล
 งานปรับปรุงส่วนราชการ
 งานปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งของข้าราชการอบจ.
 งานปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 งานกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการอบจ.
 งานกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 งานกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 งานแบ่งส่วนราชการภายใน อบจ.
 งานพัฒนาระบบงาน ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ
 ปฏิบัตงิ านอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
1.2 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 งานบริหารงานพนักงานและลูกจ้าง อบจ.
 งานบริหารงานพนักงานและลูกจ้างของโรงเรียนในสังกัดอบจ.
 งานประเมินบุคคลและผลงานของข้าราชการ อบจ. เพื่อเลื่อนตำแหน่ง
 งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 การจัดการองค์ความรู้
 งานลาศึกษาต่อ การฝึกอบรม การประชุมสัมมนา การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศของ
ข้าราชการ อบจ.และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
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 งานลาศึกษาต่อ การฝึกอบรม การประชุมสัมมนาการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
 งานการลาของข้าราชการ อบจ.ลูกจ้างและพนักงานจ้างและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
 งานการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 งานประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง อบจ. รวมถึงข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
 งานโครงการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษา ดูงานบุคลากร อบจ.
 งานขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
 ปฏิบัตงิ านอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
1.3 กลุ่มงานอำนวยการ
 งานอำนวยการ งานบริหารงานทั่วไป งานธุรการ งานสารบรรณ
 งานจัดทำและรวบรวมแผนงานและงบประมาณ งานพัสดุ ครุภัณฑ์ การจัดทำทะเบียนคุม การจัดทำ
ฎีกาเบิกจ่าย รวมทั้งงานสวัสดิการ
 งานรับรอง
 งานจัดเก็บรวบรวมเอกสาร
 งานประชาสัมพันธ์งานกองการเจ้าหน้าที่
 งานจัดทำแผนปฏิบัตงิ าน/โครงการและ
รายงานผลการปฏิบัตงิ านและรวบรวมของทุกฝ่าย
 งานส่งเสริมความมั่นคง ผดุงความเป็นธรรมในการประกอบวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
 งานเงินรางวัลและประโยชน์ตอบแทนอื่น
 งานจัดทำคำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่
 งานจัดการประชุม เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
 งานจัดทำรายงานการประชุมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
 งานเลขานุการ ก.จ.จ.
 งานคำขอมีบัตรประจำตัว
 งานตรวจเช็คการลงเวลาปฏิบัตงิ านของบุคลากร อบจ.
 งานจัดทำคำสั่งเกี่ยวกับการมอบอำนาจ การรักษาราชการแทน การปฏิบัตริ าชการแทน และรักษาการ
ในตำแหน่ง
 งานจัดทำแผนปฏิบัตงิ าน/โครงการและรายงานผลการปฏิบัตงิ าน
 งานต่ออายุใบอนุญาตทำงานครูต่างประเทศ
 งานหนังสือตรวจลงตราครูต่างประเทศ
 งานดำเนินการเกี่ยวกับการลา การขออนุญาต ลาอุปสมบท การลาประกอบพิธีฮัจย์ ของ ข้าราชการ
พนักงานและลูกจ้าง อบจ.
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 งานขอพระราชทานเพลิงศพของข้าราชการ อบจ.
 งานขอพระราชทานเพลิงศพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 งานขออนุญาตให้ข้าราชการ อบจ. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปต่างประเทศ
 งานขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบ
อนุญาตวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 งานจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ ลูกจ้าง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 งานขอยืมตัวข้าราชการ ช่วยราชการสังกัดอื่น
 การออกหนังสือรับรองบุคคล
 งานขอยืมตัวบุคลากรเป็นวิทยากร
 ปฏิบัตงิ านอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
2. ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง แบ่งกลุ่มงานออกเป็น 4 กลุ่มงาน ดังนี้
2.1 กลุ่มงานสรรหา
 งานดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของอบจ.
 งานดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 งานดำเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือก ข้าราชการ พนักงาน สังกัด
อบจ.
 งานดำเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือก ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัด อบจ.
 งานบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อบจ.
 งานบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
 งานบรรจุเข้ารับราชการใหม่ของข้าราชการ อบจ.
 งานบรรจุเข้ารับราชการใหม่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 งานบรรจุกลับเข้ารับราชการของข้าราชการ อบจ.
 งานบรรจุกลับเข้ารับราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 งานทดลองปฏิบัตริ าชการของข้าราชการ อบจ
 งานทดลองปฏิบัตริ าชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 งานเกลี่ยอัตรากำลัง การตัดโอนตำแหน่ง และการตัดโอนอัตราเงินเดือนของข้าราชการ อบจ.
 งานเกลี่ยอัตรากำลัง การตัดโอนตำแหน่ง และการตัดโอนอัตราเงินเดือนของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
 งานขออนุมัตติ ำแหน่งประจำ อบจ.
2.2 กลุ่มงานการเลื่อนระดับ
 งานสอบเปลี่ยนสายงานของข้าราชการอบจ.
 งานสอบเปลี่ยนสายงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
 งานสอบเลื่อนระดับของข้าราชการ อบจ.
 งานสอบเลื่อนระดับของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
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 งานเลื่อนตำแหน่งในระดับควบของข้าราชการ อบจ.
 งานเลื่อนตำแหน่งในระดับควบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 งานประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 งานประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 งานตำแหน่งทางวิชาการและตำแหน่งชำนาญการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 งานเตรียมความพร้อมครูผู้ช่วยก่อนแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งครู
2.3 กลุ่มงานทะเบียนประวัตแิ ละบำเหน็จความชอบ
 งานย้ายภายในส่วนราชการและการช่วยราชการของข้าราชการและลูกจ้าง อบจ.
 งานย้ายภายในส่วนราชการและการช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 การรักษาราชการแทน
 งานเกษียณอายุราชการของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง อบจ.
 งานลาออกจากราชการของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง อบจ.
 งานเกษียณอายุราชการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
 งานลาออกจากราชการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
 งานให้ออกจากราชการกรณีอ่นื ๆ (ขาดคุณสมบัต,ิ ทุพพลภาพ,หย่อนสมรรถภาพ)
 งานดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) ของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง อบจ.
 งานดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนประวัติ (ก.พ.7)ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 งานเพิ่มวุฒิการศึกษาข้าราชการ อบจ. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 งานเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล และอื่นๆ ของบุคลากร
 งานจัดทำทะเบียนคุมอัตรากำลัง และกรอบอัตรากำลังของข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง อบจ.
 งานจัดทำทะเบียนคุมอัตรากำลัง และกรอบอัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 งานจัดทำบันทึกและประมวลผลข้อมูลข้าราชการ อบจ. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 งานจัดทำข้อมูลและทะเบียนประวัตขิ องข้าราชการ ลูกจ้าง อบจ.
 งานจัดทำข้อมูลและทะเบียนประวัตขิ องข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 งานจัดเก็บ ตรวจสอบ ค้นหา และแก้ไขเพิ่มเติมในทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) ของข้าราชการ อบจ.
 งานจัดเก็บ ตรวจสอบ ค้นหา และแก้ไขเพิ่มเติมในทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) ของ ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
 งานแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในก.พ.7 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
 งานปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลระบบการบริหารงานบุคคลให้เป็นปัจจุบัน
 งานดำเนินการให้ขา้ ราชการเปลี่ยนรูปถ่ายในก.พ.7 เมื่อครบกำหนดตามระเบียบ
 งานดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาบำเหน็จความชอบของข้าราชการ อบจ.
 งานดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาบำเหน็จความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 งานขอรับบำเหน็จ บำนาญของข้าราชการและลูกจ้าง อบจ.
 งานขอรับบำเหน็จ บำนาญของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการและลูกจ้าง อบจ.
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 งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ปฏิบัตงิ านอื่นที่เกีย่ วข้องและทีไ่ ด้รับมอบหมาย
2.4 กลุ่มงานเงินเดือน
 งานขอตั้งงบประมาณเงินเดือนของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง อบจ.
 งานขอตั้งงบประมาณเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 งานเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง พนักงานจ้าง อบจ.
 งานเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 งานจัดทำบัญชีเงินเดือนข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง อบจ.
 งานจัดทำบัญชีเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 งานประเมินผลการปฏิบัตงิ านของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง อบจ.
 งานประเมินผลการปฏิบัตงิ านของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 งานสำรวจวันลาประจำปี
 งานรายงานเงินเดือน
 งานค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนกรณีเงินเดือนเต็มขั้น
 งานเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
 งานแต่งตั้งกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 งานจัดทำแผนปฏิบัตงิ าน/โครงการและรายงานผลการปฏิบัตงิ าน
 ปฏิบัตงิ านอื่นที่เกีย่ วข้องและทีไ่ ด้รับมอบหมาย
3. ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม แบ่งงานออกได้ ดังนี้
 งานดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ของข้าราชการและลูกจ้างองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ
 งานดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
 งานสอบสวนข้อเท็จจริง เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และข้อกล่าวหาข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
 งานสอบสวนข้อเท็จจริง เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และข้อกล่าวหาข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา
 ตรวจพิจารณาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์หรืออุทธรณ์การลงโทษทางวินัย
 งานดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ของข้าราชการและลูกจ้าง อบจ.
 งานพิจารณาสำนวนสอบสวนทางวินัย
 งานเสนอความเห็นและดำเนินการจัดทำคำสั่ง แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
 เป็นกรรมการหรือกรรมการและเลขานุการ ใน คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง คณะกรรมการ
สอบสวนและคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
 ตรวจพิจารณารายงานการสอบหาข้อเท็จจริง รายงาน การสอบสวน รายงานการสอบสวน
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด หรือคดีความทั่วไป
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 งานพิจารณาสมรรถภาพข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
 งานพิจารณาสั่งให้ขา้ ราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ออกจากราชการไว้ก่อนหรือสั่งพักราชการ
 งานพิจารณาสั่งให้ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการไว้ก่อนหรือสั่งพัก
ราชการ
 งานให้คำปรึกษา แนะนำ เกีย่ วกับขัน้ ตอนการ ดำเนินการทางวินัย กรณีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ อบจ. ถูกร้องเรียนหรือถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย
 งานดำเนินการพิจารณาหาทางป้องกันข้าราชการ อบจ. ลูกจ้างประจำ ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ทำผิดวินัย
 จัดทำคำสั่งลงโทษทางวินัยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของ อบจ. หรือจัดทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือทำหนังสือว่ากล่าวตักเตือน
 งานดำเนินการเกี่ยวกับการรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
พนักงานจ้าง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
 ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวกับงานวินัย
 งานดำเนินการจัดทำสรุปผลรายงานการดำเนินการทางวินยั
 งานจัดทำประมวลคุณธรรมและจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
 งานเกี่ยวกับแผนงาน งบประมาณ การเบิกจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนวินัย
 งานจัดทำทะเบียนและประวัตขิ องผู้มพี ฤติการณ์ทางวินัย
 งานศึกษาเกี่ยวกับการกระทำผิดวินัยและการจัดทำมาตรฐานการลงโทษ
 งานจัดทำคำสั่งลงโทษทางวินยั ข้าราชการลูกจ้าง พนักงานจ้าง .
 งานจัดทำคำสั่งลงโทษทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 งานอนุกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ
 งานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์
 งานเสนอการดำเนินการทางวินัยเข้าวาระการประชุม ก.จ.จ.ชัยภูมิ
 งานเข้าร่วมประชุม ชีแ้ จง ตอบข้อสงสัย และดำเนินการทางวินัยตามมติ ก.จ.จ.ชัยภูมิ
 งานดำเนินการจัดทำสรุปผลรายงานการดำเนินการทางวินัย
 งานประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ ก.จ.จ.ชัยภูมิ
 งานประกาศกำหนดหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รบั มอบหมาย
10. หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการตรวจสอบบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการรับเงิน
ทุก ประเภท ตรวจสอบการเก็ บรัก ษาหลั กฐานการบั ญ ชี งานตรวจสอบพั ส ดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพ ย์สิน และการหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้แก่
-ด้านการตรวจสอบบัญชี เอกสาร การเบิกจ่าย เอกสารการรับเงินทุกประเภทตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐาน การ
บัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการรักษา
-งานตรวจสอบทรัพย์สินและการทำประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
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-ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อนและหลังการเบิกจ่ายเงินของกองราชการต่างๆ
-ตอบข้อชี้แจงของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(แก้ไขข้อทักท้วง)
-ตอบข้อร้องเรียน จากหน่วยงานราชการอื่น หรือ บุคลากรภายนอก
-ตรวจสอบการเงินการบัญชีตลอดจนให้คำแนะนำการเบิกจ่ายเงินให้กับโรงเรียนถ่ายโอนสังกัด อบจ.ชัยภูมิ จำนวน
26 โรงเรียน
-จัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายฝน พ.ศ.2544 ข้อ 5 และ ข้อ 6
- งานแจ้งเวียนข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัตริ าชการให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ
- งานตอบหนังสือภายนอก กรณี สนับสนุนงบประมาณส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐและองค์กรประชาชน
- งานติดต่อประสานงานและติดตามและประเมินผล โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 26 โรงเรียน
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
ทั้งนีต้ งั้ แต่บัดนี้เป็นต้นไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

29 เดือน กันยายน พ.ศ.2560

(นายมนตรี ชาลีเครือ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
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