
 
 
 

 
 

 
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดแพร่ 

เรื่อง ก าหนดกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
พ.ศ. 2563 

…………………………………................ 
 

  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จังหวัดแพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หมวด 11 
ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมการประกาศ
ก าหนดกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2549 
เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะการบริหาร 
อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพงานที่เพ่ิมมากขึ้น 
 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 13 (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบกับข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 22 
พฤศจิกายน พ.ศ.2544 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2563 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2563 และข้อ 230 
แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดแพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หมวด 11 ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน        
ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่ง
ส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการอันเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัดถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2563 ประกาศคณะกรรมการกลาง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง ก าหนดกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์ก าร
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2563 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2563 และมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จังหวัดแพร่ ในการประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ให้ประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดแพร่ เรื่อง ก าหนดกอง ส านัก หรือส่วนราชการ          
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2563 ดังนี้ 
  ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดแพร่ 
เรื่อง ก าหนดกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2563 
  ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป 
  ข้อ 3 ให้ยกเลิก 
   (1) ข้อ 229 ข้อ 231 ข้อ 232 ข้อ 233 ข้อ 234 ข้อ 235 และข้อ 236 ของ
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดแพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ           
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หมวด 11 ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน            
ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2545 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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   (2) ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดแพร่ เรื่อง การแก้ไข
ประกาศก าหนดกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2549 
และให้ใช้ประกาศนี้แทน 
  ข้อ 4 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกาศก าหนดกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
ซึ่งถือว่าเป็นส่วนราชการที่มีความจ าเป็นในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้ 
   (1) ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   (2) ส านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   (3) ส านัก/กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
   (4) ส านัก/กองคลัง 
   (5) ส านัก/กองช่าง 
   (6) ส านัก/กองสาธารณสุข 
   (7) ส านัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

   (8) ส านัก/กองการเจ้าหน้าที่ 
   (9) หน่วยตรวจสอบภายใน 
  ข้อ 5 การประกาศก าหนดกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ตามข้อ 4 ให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจัดท าเป็นประกาศการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยให้ก าหนดอ านาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบของกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนภายในกรอบที่ก าหนด ดังนี้ 
   (1) ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานราชการ
ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร งานการพาณิชย์  
งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย         
งานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งานคุ้มครอง ดูแล
และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง ส านัก หรือส่วนราชการใด          
ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นการเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด          
งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
   (2) ส านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ  
งานเลขานุการของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานเลขานุการของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด          
งานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การประชุมกรรมการต่างๆ ของคณะผู้บริหารหรือสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด การจัดท าระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม การติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติ
ของคณะผู้บริหารหรือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือกรรมการต่างๆ ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด            
งานเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ การประชุม การตั้งกระทู้ถาม ข้อซักถามของสภาองค์การบริหาร             
ส่วนจังหวัด งานระเบียบการทะเบียนประวัติ งานสิทธิสวัสดิการของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
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   (3) ส านักยุทธศาสตร์และงบประมาณ หรือกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีหน้าที่
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น งานประสาน
การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด งานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานคณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานงบประมาณ งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด งานจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและฉบับเพ่ิมเติม (ถ้ามี) งานตรวจติดตามและ
ประเมินผลแผนงานและโครงการ งานจัดท าและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัด         
งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
   (4) ส านักคลัง หรือกองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการจ่ายเงิน การรับเงิน 
การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานน าส่งเงิน 
การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดท าบัญชี            
งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนๆ         
งานจัดท าหรือช่วยจัดท างบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรร
เงินต่างๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานท างบทดลองประจ าเดือน 
และประจ าปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจ าหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ
งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ             
ด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
   (5) ส านักช่าง หรือกองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานส ารวจ งานออกแบบ
และเขียนแบบ งานประมาณราคา งานจัดท าราคากลาง งานจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่างๆ งานจัดเก็บและ
ทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดท าทะเบียนประวัติโครงสร้างพ้ืนฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ า งานติดตั้งซ่อม
บ ารุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง 
งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดท าแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและ
ซ่อมบ ารุงประจ าปี งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานจัดท าประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล 
งานจัดท าทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 
งานเกี่ยวกับการประปา งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล งานช่วยเหลือสนับสนุน
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานจัดท า
ทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ 
ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่างๆ งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
   (6) ส านักสาธารณสุข หรือกองสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ            
งานการศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์และจัดท าแผนงานด้านสาธารณสุข งานส่ งเสริมสุขภาพ งานปูองกันเฝูาระวัง
และควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ งานสุขาภิบาลชุมชน งานอนามัย
สิ่งแวดล้อม งานคุ้มครองผู้บริโภค งานให้บริการด้านสาธารณสุข งานเภสัชกรรม งานพยาธิวิทยา งานรังสีวิทยา  
งานวิชาการทางการแพทย์ งานวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ งานการแพทย์ งานการแพทย์ฉุกเฉิน งานรักษาพยาบาล 
งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล งานบริหารสาธารณสุข งานส่งเสริมปูองกัน
ควบคุมโรค งานเวชปฏิบัติครอบครัว งานหลักประกันสุขภาพ งานมาตรฐานและคุณภาพหน่วยบริการ งานยุทธศาสตร์
สาธารณสุข งานกฎหมายสาธารณสุข งานแพทย์แผนไทย งานส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์แผนไทย งานกายภาพ
และอาชีวบ าบัด งานฟ้ืนฟูสมรรถภาพและจิตใจผู้ปุวย งานทันตสาธารณสุข งานบริการรักษาความสะอาด            
งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล งานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
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สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส งานปูองกันและบ าบัดการติดสารเสพติด งานสัตวแพทย์ งานศึกษา ค้นคว้า 
วิเคราะห์ วิจัย วิเคราะห์ ก าหนดมาตรการและแผนด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม การเฝูาระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม งานจัดท าและ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม งานรณรงค์และการฝึกอบรมสร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม          
งานวางแผนและจัดท าแผนด าเนินงานด้านการเฝูาระวัง ควบคุมมลพิษทางน้ า อากาศ และเสียง งานเฝูาระวัง บ าบัด 
ตรวจสอบคุณภาพน้ า อากาศ ของเสียและสารอันตรายต่างๆ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน า           
ทางวิชาการ งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
   (7) ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หรือกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม           
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา 
การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา 
มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษา
ปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทาง
การศึกษา งานศึกษานิเทศ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การศึกษา งานการศาสนา งานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น งานการกีฬาและนันทนาการ          
งานกิจกรรมเด็ก เยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิภาพและกองทุน
เพ่ือการศึกษา งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
   (8) ส านักการเจ้าหน้าที่ หรือกองการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ         
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานวิเคราะห์การวางแผนอัตราก าลัง งานจัดตั้ง           
ส่วนราชการ และการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ งานการก าหนดต าแหน่งและการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 
งานการสรรหาเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก การย้าย การโอน การรับโอน การคัดเลือกเพ่ือ
รับโอน งานบรรจุและแต่งตั้ง งานจัดท า ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ งานระบบ
สารสนเทศข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ งานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง และ
ค่าตอบแทน งานการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ด ารงต าแหน่งในระดับ          
ที่สูงขึ้น งานการประเมินเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครู งานการลาทุกประเภท งานสิทธิสวัสดิการทุกประเภท 
งานส่งเสริมสนับสนุนการเพ่ิมสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน งานแผนพัฒนาบุคลากร งานฝึกอบรม งานการรักษา
วินัยการด าเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ งานสนับสนุนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ งานการให้พ้นจากราชการ งานเลขานุการของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเกี่ ยวกับ         
การบริหารงานบุคคล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย 
   (9) หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดท าแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าปี งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับ
การจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและ
ทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการท าประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย 
วัตถุประสงค์ และเปูาหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมิน
ความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ งานประเมินการควบคุมภายในของ
หน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าแนวทางแก้ไข 
ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
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  ข้อ 6 การก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวั ด กอง
ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดตั้งขึ้น ให้ก าหนดให้ครอบคลุมภารกิจตาม
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามที่กฎหมายก าหนดหรือภารกิจหน้าที่ที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดต้องปฏิบัติ และการก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบดังกล่าวต้องมีความชัดเจนและ          
ไม่ซ้ าซ้อนกันระหว่างกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น 
  ข้อ 7 การแบ่งส่วนราชการภายใน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กอง ส านัก หรือส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท าเป็นประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือแบ่งส่วน
ราชการภายในได้ตามความเหมาะสมและความจ าเป็นของแต่ละองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้ 
   (1) การจัดแบ่งส่วนราชการภายใน ให้พิจารณาจัดแบ่งตามภารกิจ อ านาจหน้าที่        
ความรับผิดชอบ คุณภาพงาน ปริมาณงาน ความเหมาะสมและความจ าเป็นของส่วนราชการนั้น โดยจัดแบ่งเป็นฝุาย 
หรือกลุ่มงานอ่ืนใด เป็นจ านวนเท่าใดตามที่เห็นสมควรและเป็นที่เข้าใจได้ถึงภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ของฝุาย หรือกลุ่มงานอ่ืนใดนั้น 
   (2) การก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในที่ได้จัดแบ่งนั้น 
จะต้องก าหนดให้มีความชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อนกับส่วนราชการอ่ืนและต้องอยู่ภายในกรอบอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนนั้น 
  ข้อ 8 การประกาศก าหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ก าหนดอ านาจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบของส่วนราชการ และการจัดแบ่งส่วนราชการภายใน ตามข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 7 ให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจัดท าเป็นร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วเสนอต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดหรือคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี เพ่ือพิจารณา          
ให้ความเห็นชอบ เมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลงนาม
ในประกาศใช้บังคับต่อไป 
  ข้อ 9 การจัดตั้งกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตามข้อ 229/1 ของประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดแพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้าง
การแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการ          
อันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2563 โดยมีอ านาจหน้าที่           
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือรองรับภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หรือการปรับปรุงการก าหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งมีการจัดตั้งกอง ส านัก หรือส่วนราชการ            
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขึ้นใหม่ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอเหตุผลความจ าเป็นและร่างประกาศองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดที่ก าหนดกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนนั้น ต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดหรือคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี เพ่ือพิจารณาให้              
ความเห็นชอบ โดยมีรายการ ดังนี้ 
   (1) เหตุผล ความจ าเป็นที่ต้องการจัดตั้งกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่ เรียกชื่ออย่างอ่ืน
ขึ้นใหม ่
   (2) ชื่อกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
   (3) อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
   (4) ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามข้อ (3) คุณภาพของงานและปริมาณงานถึงขนาดต้อง
จัดตั้งเป็นส่วนราชการระดับกอง หรือส านัก 
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   (5) การก าหนดกรอบอัตราก าลังข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้าง          
และพนักงานจ้างในส่วนราชการนั้น และตารางวิเคราะห์ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลก่อนและหลังการ
จัดตั้งกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขึ้นใหม ่
   (6) ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัด การก าหนดกอง ส านัก หรือส่วนราชการ        
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขึ้นใหม่ หรือการปรับปรุงการก าหนดส่วนราชการ โดยให้ก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน และการจัดแบ่งส่วนราชการภายใน ตามข้อ 8 
   การพิจารณาของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือคณะกรรมการ
กลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี ให้พิจารณาด้วยความรอบคอบโดยค านึงถึงภารกิจ อ านาจ
หน้าที่ ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามที่กฎหมายก าหนด ลักษณะงาน คุณภาพของงาน 
ปริมาณงาน ความยุ่งยากซับซ้อน ความจ าเป็น และความเหมาะสม ตลอดทั้งกรอบอัตราก าลังของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของส่วนราชการนั้น และงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประกอบด้วย เมื่อมีมติประการใดถือเป็นสิ้นสุด 
  ข้อ 10 เมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ           
การจัดตั้งกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขึ้นใหม่ หรือการปรับปรุงการก าหนดส่วนราชการ ตามข้อ 9 แล้วให้ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศก าหนดกองหรือส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ หรือการปรับปรุงการก าหนด     
ส่วนราชการ พร้อมอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ประเภทต าแหน่ง สายงาน กรอบอัตราก าลังของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน 
   ส าหรับการก าหนดส่วนราชการระดับส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนนอกจาก
ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาแล้วเสนอเรื่องการก าหนด
ประเภทต าแหน่ง สายงาน และกรอบอัตราก าลังต่อคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด          
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ความเห็นชอบแล้ว 
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศก าหนดส่วนราชการระดับส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนนอกจาก
ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ พร้อมอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ประเภทต าแหน่ง สายงาน และกรอบอัตราก าลังของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน 
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