
 

   
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอ่างทอง 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี 54)  

พ.ศ. 2563 
    

โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงประกาศคณะกรรมการข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จังหวัดอ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน  2545 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีโครงสร้างการแบ่ง 
ส่วนราชการท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะการบริหารอ านาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและ  
คุณภาพงานท่ีเพิ่มมากขึ้น  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542 ประกอบมติคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการประชุม ครั้งท่ี 3/2563  
เมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 2563 และหนังสือส านักงาน ก.จ. ท่ี มท 0809.2/ว124  ลงวันท่ี 29 กันยายน 
2563 และมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอ่างทอง ในการประชุมครั้งท่ี 11  
เมื่อวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2563 เห็นชอบให้แก้ไขปรับปรุงประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด จังหวัดอ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2545 ดังนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า ประกาศคณะกรรมการข้าราชการอง ค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จังหวัดอ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
(ฉบับท่ี 54) พ.ศ. 2563  

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

   ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 229/1 และ ข้อ 235/1 แห่งประกาศ ก.จ.จ.อ่างทอง เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2545 
  “ข้อ 229/1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจประกาศก าหนดกองหรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ือ
อย่างอื่นตามข้อ 228 วรรคสอง (2) ได้ตามอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะงาน ความเหมาะสม  
และความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด ดังนี้ 
   (1) กองการประปา 
   (2) กองช่างสุขาภิบาล 
   (3) กองสวัสดิการสังคม 
   (4) กองการแพทย์ 
   (5) กองส่งเสริมการเกษตร 
   (6) กองกิจการพาณิชย์  
   (7) กองกิจการขนส่ง 

                /(8) การป้องกัน … 
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   (8) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   (9) กองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
   (10) กองพัสดุและทรัพย์สิน 
   (11) กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
   (12) กองนิติการ 
   (13) กองวิเทศสัมพันธ์ 
   (14) กองเทศกิจ 
   (15) กองผังเมือง 
   (16) กองการท่องเท่ียวและกีฬา 
   (17) กองหรือส่วนราชการอื่นท่ี ก.จ. ก าหนด   
  กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดประสงค์ประกาศก าหนดกองหรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ือ  
อย่างอื่นแตกต่างจากท่ีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนด หรือประสงค์ปรับปรุง
โครงสร้างส่วนราชการตาม (1) – (17) ให้มีระดับสูงขึ้น ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พิจารณาแล้วเสนอเรื่องการก าหนดช่ือส่วนราชการ ประเภทต าแหน่ง สายงาน กรอบอัตราก าลังข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ใหค้วามเห็นชอบ  
  ข้อ 235/1 การจัดต้ัง การปรับปรุง การรวม หรือการยุบเลิกการจัดแบ่งส่วนราชการตาม  
ข้อ 229 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเสนอภารกิจ อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะงาน คุณภาพ
ของงาน ปริมาณงาน เหตุผลความจ าเป็น โครงสร้างส่วนราชการ กรอบอัตราก าลัง และการจัดสรรงบประมาณ 
ให้สอดคล้องกัน เสนอต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 ในการพิจารณาขอจัดต้ัง ปรับปรุง การรวม หรือการยุบเลิกการแบ่งส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง 
ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาด้วยความรอบคอบโดยค านึงถึงภารกิจ  
อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามท่ีกฎหมายก าหนด ลักษณะงาน คุณภาพของงาน 
ปริมาณงาน ความยุ่งยากซับซ้อน ความจ าเป็น และความเหมาะสม ตลอดท้ังกรอบอัตราก าลังของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของส่วนราชการนั้น และงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านต่าง ๆ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประกอบด้วย  
  การจัดต้ัง การปรับปรุง การรวม หรือการยุบเลิกการจัดแบ่งส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง  
เป็นโครงสร้างส่วนราชการระดับส านัก ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด” 

ข้อ 4 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 228 ข้อ 229 ข้อ 230 ข้อ 231 ข้อ 232 ข้อ 233 ข้อ 234  
ข้อ 235 และข้อ 236 ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอ่างทอง  
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 
2545 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

 “ข้อ 228 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเพื่อรองรับ
อ านาจหน้าท่ีตามท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด กฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกฎหมายอื่น ท่ีก าหนดอ านาจหน้าท่ี 
ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

               /ในการ … 
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  ในการก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง ให้ค านึงถึงความต้องการและ
ความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีการแบ่งส่วนราชการ ดังนี้ 
   (1) ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   (2) กอง หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น 
   (3) ส านัก หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น 
   ให้ส่วนราชการตาม (1) มีฐานะเป็นกองหรือส านัก 
  ข้อ 229 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศก าหนดกอง ส านัก หรือส่วนราชการท่ี
เรียกช่ืออย่างอื่นตามข้อ 1 วรรคสอง (2) และ (3) ซึ่งถือว่าเป็นส่วนราชการท่ีมีความจ าเป็นในการบริหารราชการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้ 
   (1) ส านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   (2) ส านัก/กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
   (3) ส านัก/กองคลัง 
   (4) ส านัก/กองช่าง 
   (5) ส านัก/กองสาธารณสุข 
   (6) ส านัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   (7) ส านัก/กองการเจ้าหน้าท่ี  
   (8) หน่วยตรวจสอบภายใน  
  ให้ส่วนราชการตาม (1) - (7) มีฐานะเป็นกองหรือส านัก และ (8) เป็นส่วนราชการท่ีมีฐานะ
ต่ ากว่ากองหรือเทียบเท่ากอง โดยให้ข้ึนตรงต่อปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
    ข้อ 230 ภายใต้บังคับ 228 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจประกาศก าหนดกอง ส านัก  
หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นได้ตามความเหมาะสม และความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท้ังนี้ ตามท่ีคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนด ส าหรับการประกาศก าหนดส่วนราชการระดับส านักต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  ข้อ 231 การประกาศก าหนดกอง ส านักหรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นตาม ข้อ 229     
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท าเป็นประกาศการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยให้ก าหนด
อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของกอง ส านัก หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นภายในกรอบท่ีก าหนด ดังนี้  
    (๑) ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับ  
งานราชการท่ัวไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเท่ียว งานส่งเสริมการเกษตร  
งานการพาณิชย์ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษา  
ความสงบเรียบร้อย งานวิเทศสัมพันธ์  งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
งานนิติการ งานคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และราชการท่ีมิได้ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของกอง 
ส านัก หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นการเฉพาะ รวมท้ังก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับ
มอบหมาย 
 

             /(2) ส านักงาน ... 
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 (๒) ส านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานเลขานุการของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานเลขานุการของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งาน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การประชุมกรรมการต่าง ๆ ของคณะผู้บริหารหรือสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด การจัดท าระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม การติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติของคณะ
ผู้บริหารหรือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือกรรมการต่าง ๆ ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานเกี่ยวกับ
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ การประชุม การต้ังกระทู้ถาม ข้อซักถามของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
งานระเบียบการทะเบียนประวัติ งานสิทธิสวัสดิการของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
 (๓) ส านักยุทธศาสตร์และงบประมาณ หรือกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีหน้าท่ี
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
งานจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
งานประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด งานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานคณะกรรมการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานงบประมาณ งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด งานจัดท าข้อบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและฉบับเพิ่มเติม (ถ้า มี )  
งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ งานจัดท าและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับ
มอบหมาย  
 (๔) ส านักคลัง หรือกองคลัง มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการจ่ายเงิน  
การรับเงิน การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม  
งานน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบส าคัญ  ฎีกาทุกประเภท  
งานการจัดท าบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ บ านาญ 
และเงินอื่น ๆ งานจัดท าหรือช่วยจัดท างบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง  
งานการจัดสรรเงินต่าง ๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานท างบทดลอง
ประจ าเดือนและประจ าปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจ าหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และ
ทรัพย์สินต่าง ๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ
ด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
  (๕) ส านักช่าง หรือกองช่าง มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานส ารวจ งานออกแบบ
และเขียนแบบ งานประมาณราคา งานจัดท าราคากลาง งานจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานจัดเก็บและ
ทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดท าทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ า งานติดต้ัง 
ซ่อมบ ารุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติ  
การผังเมือง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดท าแผนปฏิบัติงานการ
ก่อสร้างและซ่อมบ ารุงประจ าปี งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานจัดท าประวัติ ติดตาม ควบคุม 
การปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดท าทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานแผนการ
บ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับการประปา งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือ
สนับสนุนเครื่องจักรกล งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุน  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม งานจัดท าทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ 
อะไหล่ น้ ามันเช้ือเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานอื่น ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
         /(6) ส านักสาธารณสุข... 
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 (๖ ) ส านักสาธารณสุข หรือกองสาธารณสุข มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับ  
งานการศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์และจัดท าแผนงานด้านสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันเฝ้าระวัง
และควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ งานสุขาภิบาลชุมชน งานอนามัย
ส่ิงแวดล้อม งานคุ้มครองผู้บริโภค งานให้บริการด้านสาธารณสุข งานเภสัชกรรม งานพยาธิวิทยา งานรังสีวิทยา 
งานวิชาการทางการแพทย์  งานวิ เคราะห์ทางวิทยาศาสตร์  งานการแพทย์  งานการแพทย์ฉุก เฉิน  
งานรักษาพยาบาล งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล งานบริหารสาธารณสุข  
งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค งานเวชปฏิบัติครอบครัว งานหลักประกันสุขภาพ งานมาตรฐานและคุณภาพ  
หน่วยบริการ งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข งานกฎหมายสาธารณสุข งานแพทย์แผนไทย งานส่งเสริมสนับสนุน
การแพทย์แผนไทย งานกายภาพและอาชีวบ าบัด งานฟื้นฟูสมรรถภาพและจิตใจผู้ป่วย งานทันตสาธารณสุข  
งานบริการรักษาความสะอาด งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย งานบริหารจัดการส่ิงปฏิกูล งานส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส งานป้องกันและบ าบัด การติด 
สารเสพติด งานสัตวแพทย์ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิ จัย วิเคราะห์ก าหนดมาตรการและแผนด าเนินงาน 
ด้านส่ิงแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม การเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม  
งานส่งเสริมสนับสนุนด้านส่ิงแวดล้อม งานจัดท าและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม  
งานรณรงค์และการฝึกอบรมสร้างจิตส านึก ด้านส่ิงแวดล้อม งานวางแผนและจัดท าแผนด าเนินงานด้าน 
การเฝ้าระวัง ควบคุมมลพิษทางน้ า อากาศ และเสียง งานเฝ้าระวัง บ าบัด ตรวจสอบคุณภาพน้ า อากาศ ของเสีย
และสารอันตรายต่าง ๆ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และ  
ท่ีได้รับมอบหมาย 
 (๗) ส านักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หรือกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบการศึกษา
การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา 
ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน    
งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ 
งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาส่ือเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานประเพณี ศิลปวัฒธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น งานการกีฬาและ
นันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการ
สวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอื่นๆ  
ท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  
    (8) ส านักการเจ้าหน้าท่ี หรือกองการเจ้าหน้าท่ี มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานวิเคราะห์การวางแผนอัตราก าลัง งานจัดต้ัง
ส่วนราชการและการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ งานการก าหนดต าแหน่งและการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 
งานการสรรหาเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก การย้าย การโอน การรับโอน การคัดเลือก 
เพื่อรับโอน งานบรรจุและแต่งต้ัง งานจัดท า ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ งานระบบ
สารสนเทศข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ งานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง
และค่าตอบแทน งานการคัดเลือกเพื่อเล่ือนและแต่งต้ังข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ด ารงต าแหน่ง  
ในระดับท่ีสูงขึ้น งานการประเมินเพื่อเล่ือนวิทยฐานะข้าราชการครู งานการลาทุกประเภท งานสิทธิสวัสดิการ 
ทุกประเภท งานส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน งานแผนพัฒนาบุคลากร  
                                                                                                                   /งานฝึกอบรม... 
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งานฝึกอบรม งานการรักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ งานสนับสนุนเสริมสร้าง 
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ งานการให้พ้นจากราชการ งานเลขานุการของคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ  
งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย     
  (9) หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดท าแผน 
การตรวจสอบภายในประจ าปี งานการตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสาร 
การรับการจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุ        
และทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการท าประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด งานตรวจสอบติดตามและการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตาม        
นโยบาย วัตถุประสงค์  และเป้าหมายท่ีก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิ เคราะห์ และ            
ประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ งานประเมินการควบคุม
ภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน า     
แนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับ
มอบหมาย 
  ข้อ 232 การก าหนดอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
กอง ส านัก หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดต้ังขึ้น ให้ก าหนดให้ครอบคลุมภารกิจ 
ตามอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือภารกิจหน้าท่ี      
ท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องปฏิบัติ และการก าหนดอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบดังกล่าวต้องมีความชัดเจน
และไม่ซ้ าซ้อนกันระหว่างกอง ส านัก หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น 
  ข้อ 233 การแบ่งส่วนราชการภายใน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กอง ส านัก หรือ
ส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท าเป็นประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เพื่อแบ่งส่วนราชการภายในได้ตามความเหมาะสมและความจ าเป็นของแต่ละองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้ 
   (1) การจัดแบ่งส่วนราชการภายใน ให้พิจารณาจัดแบ่งตามภารกิจ อ านาจหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบ คุณภาพงาน ปริมาณงาน ความเหมาะสมและความจ าเป็นของส่วนราชการนั้น โดยจัดแบ่งเป็นฝ่าย 
หรือกลุ่มงานอื่นใด เป็นจ านวนเท่าใดตามท่ีเห็นสมควรและเป็นท่ีเข้าใจได้ถึงภารกิจ อ านาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบ
ของฝ่าย หรือกลุ่มงานอื่นใดนั้น 
   (2) การก าหนดอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในท่ีได้จัดแบ่งนั้น    
จะต้องก าหนดให้มีความชัดเจน  ไม่ซ้ าซ้อนกับส่วนราชการอื่นและต้องอยู่ภายในกรอบอ านาจหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบของกอง ส านัก หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นนั้น    
  ข้อ 234 การประกาศก าหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ก าหนดอ านาจหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบของส่วนราชการ และการจัดแบ่งส่วนราชการภายใน ตามข้อ 229 ข้อ 231 ข้อ 232  
และข้อ 233 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท าเป็นร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วเสนอ 
ต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัด หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี ให้ความเห็นชอบแล้ว  
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลงนามในประกาศใช้บังคับต่อไป 
 
 

/ข้อ 235... 
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 ข้อ 235 การจัดต้ังกอง ส านัก หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นตาม ข้อ 229/1  
โดยมีอ านาจหน้าท่ีตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อรองรับภารกิจ อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด หรือการปรับปรุง การก าหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งมีการจัดต้ังกอง 
ส านัก หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นขึ้นใหม่ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอเหตุผลความจ าเป็นและ  
ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ีก าหนดกอง ส านัก หรือ ส่วนราชการท่ีเรี ยกช่ืออย่างอื่นนั้น 
ต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยมีรายการ ดังนี้ 

            (1) เหตุผล ความจ าเป็นท่ีต้องการจัดต้ังกอง ส านัก หรือส่วนราชการท่ีเรี ยกช่ือ 
อย่างอื่นขึ้นใหม่ 
            (2) ช่ือกอง ส านัก หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น  
            (3) อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของกอง ส านัก หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น 
              (4) ลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติตามข้อ (3) คุณภาพของงานและปริมาณงานถึงขนาด       
ต้องจัดต้ังเป็นส่วนราชการระดับกอง หรือส านัก 
             (5) การก าหนดกรอบอัตราก าลังข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างและ   
พนักงานจ้างในส่วนราชการนั้น และตารางวิเคราะห์ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลก่อนและหลัง     
การจัดต้ังกอง ส านัก หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นขึ้นใหม่ 
             (6) ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัด การก าหนดกอง ส านัก หรือส่วนราชการ 
ท่ี เรี ยก ช่ื ออย่ างอื่ นขึ้ น ใหม่  หรื อการปรับปรุ งการก าหนดส่วนราชการ โดยให้ ก าหนดอ านาจหน้ าท่ี  
ความรับผิดชอบของกอง ส านัก หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น และการจัดแบ่งส่วนราชการภายใน ตามข้อ 234 
             การพิจารณาของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือ
คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี ให้พิจารณาด้วยความรอบคอบ  
โดยค านึงถึงภารกิจ อ านาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามท่ีกฎหมายก าหนด  
ลักษณะงาน คุณภาพของงาน ปริมาณงาน ความยุ่งยากซับซ้อน ความจ าเป็น และความเหมาะสม ตลอดท้ัง  
กรอบอัตราก าลังของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของส่วนราชการนั้น  
และงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประกอบด้วย เมื่อมีมติประการใด  
ถือเป็นส้ินสุด 
 ข้อ 236 เมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
การจัดต้ังกองหรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นขึ้นใหม่ หรือการปรับปรุงการก าหนดส่วนราชการตามข้อ 235 
แล้วให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศก าหนดกองหรือส่วนราชการท่ีจัดต้ังขึ้นใหม่หรือการปรับปรุง  
การก าหนดส่วนราชการ พร้อมอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ ประเภทต าแหน่ง สายงาน กรอบอัตราก าลัง 
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน  
 
 

/ส าหรับ... 
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  ส าหรับการก าหนดส่วนราชการระดับส านัก หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นนอกจาก 
ท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้  ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาแล้วเสนอเรื่อง  
การก าหนดประเภทต าแหน่ง สายงาน และกรอบอัตราก าลังต่อคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วน จังหวัด 
ให้ความเห็นชอบแล้วให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศก าหนดส่วนราชการระดับส านัก  หรือส่วนราชการ 
ท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นนอกจากท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้พร้อมอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ ประเภทต าแหน่ง  
สายงาน และกรอบอัตราก าลังของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างของ 
ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน” 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




