
 
 
 

 
 

 
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดแพร่ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 
…………………………………................ 

  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัดแพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หมวด 11 
ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมประกาศ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการอันเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัดถึง (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ.2558 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะการบริหาร อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพงานที่เพ่ิมมากขึ้น 
 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 13 (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบกับข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2544 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 11) 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2560 และประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2563 
ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2563 และมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดแพร่ ในการประชุม
ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ให้แก้ไขปรับปรุงประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดแพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หมวด 11 ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด          
ถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ดังนี้ 
  ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดแพร่ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2563 
  ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป 
  ข้อ 3 ให้ยกเลิก 
  (1) ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดแพร่ เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติม
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด    
ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2549 
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  (2) ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดแพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) ลงวันที่              
10 เมษายน พ.ศ.2555 
  ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 228 ข้อ 229 ข้อ 230 ข้อ 231 ข้อ 232 ข้อ 233 และข้อ 235 
ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดแพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หมวด 11 ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน          
ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่ง
ส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการอันเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ 228 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเพ่ือรองรับอ านาจ
หน้าที่ตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด กฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอน          
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดอ านาจหน้าที่ให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 
   ในการก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง ให้ค านึงถึงความต้องการ   
และความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยให้มีการแบ่งส่วนราชการ ดังนี้ 
   (1) ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   (2) กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
   (3) ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
   ให้ส่วนราชการตาม (1) มีฐานะเป็นกองหรือส านัก 
  ข้อ 229 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศก าหนดกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืน ตามข้อ 228 วรรคสอง (2) และ (3) ซึ่งถือว่าเป็นส่วนราชการที่มีความจ าเป็นในการบริหารราชการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 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/กองการเจ้าหน้าที่ 
   (8) หน่วยตรวจสอบภายใน 
   ให้ส่วนราชการตาม (1) - (7) มีฐานะเป็นกองหรือส านัก และ (8) เป็นส่วนราชการที่มี
ฐานะต่ ากว่ากองหรือเทียบเท่ากอง โดยให้ขึ้นตรงต่อปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  ข้อ 229/1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจประกาศก าหนดกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน
ตามข้อ 228 วรรคสอง (2) ได้ตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน ความเหมาะสม และความจ าเป็น
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้ 
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   (1) กองการประปา 
   (2) กองช่างสุขาภิบาล 
   (3) กองสวัสดิการสังคม 
   (4) กองการแพทย ์
   (5) กองส่งเสริมการเกษตร 
   (6) กองกิจการพาณิชย์ 
   (7) กองกิจการขนส่ง 
   (8) กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   (9) กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   (10) กองพัสดุและทรัพย์สิน 
   (11) กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
   (12) กองนิติการ 
   (13) กองวิเทศสัมพันธ์ 
   (14) กองเทศกิจ 
   (15) กองผังเมือง 
   (16) กองการท่องเที่ยวและกีฬา 
   (17) กองหรือส่วนราชการอ่ืนที่ ก.จ. ก าหนด  
   กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดประสงค์ประกาศก าหนดกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนแตกต่างจากที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนด หรือประสงค์ปรับปรุง
โครงสร้างส่วนราชการตาม (1) - (17) ให้มีระดับสูงขึ้น ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พิจารณาแล้วเสนอเรื่องการก าหนดชื่อส่วนราชการ ประเภทต าแหน่ง สายงาน กรอบอัตราก าลังข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ต่อคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด         
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ข้อ 230 ภายใต้บังคับข้อ 228 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจประกาศก าหนดกอง ส านัก หรือ
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนได้ตามความเหมาะสม และความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนด ส าหรับการประกาศก าหนดส่วนราชการระดับส านักต้องได้รับความเห็นชอบ           
จากคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  ข้อ 231 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานราชการทั่วไป
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ
และผู้ด้อยโอกาส งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร งานการพาณิชย์ งานส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานวิเทศสัมพันธ์ 
งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งานคุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง ส านัก หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเป็นการเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานบริการข้อมูล สถิติ 
ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
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  ข้อ 232 กอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตามข้อ 228 วรรคสอง (2) และ (3)  
ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ก าหนดในประกาศการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส าหรับการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ส่วนราชการระดับส านักต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  ข้อ 233 การแบ่งส่วนราชการภายในส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กอง ส านัก หรือ  
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตามข้อ 228 ให้ก าหนดเป็นประกาศการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหาร        
ส่วนจังหวัด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือคณะกรรมการกลาง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้ก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ
ภายในไว้ในประกาศการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย 
   การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการที่จัดแบ่งภายในตามวรรคหนึ่งต้องเป็น
หน้าที่ความรับผิดชอบที่อยู่ภายในขอบเขตของหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการนั้น 
  ข้อ 235 การจัดตั้ง การปรับปรุง การรวม หรือการยุบเลิกการจัดแบ่งส่วนราชการ ตามข้อ 228 
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเสนอภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน คุณภาพของงาน 
ปริมาณงาน เหตุผลความจ าเป็น โครงสร้างส่วนราชการ กรอบอัตราก าลัง และการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกัน
เสนอต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
   ในการพิจารณาขอจัดตั้ง ปรับปรุง การรวม หรือการยุบเลิกการแบ่งส่วนราชการ          
ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาด้วยความรอบคอบโดยค านึงถึง
ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามที่กฎหมายก าหนด ลักษณะงาน คุณภาพ
ของงาน ปริมาณงาน ความยุ่งยากซับซ้อน ความจ าเป็น และความเหมาะสม ตลอดทั้งกรอบอัตราก าลังของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของส่วนราชการนั้น และงบประมาณค่าใช้จ่าย            
ด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประกอบด้วย 
   การจัดตั้ง การปรับปรุง การรวม หรือการยุบเลิกการจัดแบ่งส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง
เป็นโครงสร้างส่วนราชการระดับส านัก ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด” 
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