
ลําดับ 

ท่ี 

ชื่อสวนราชการ รหัส 

สํานัก/กอง 

หมายเหตุ 

14 สํานัก/กองการแพทย 13  

15 สํานัก/กองสงเสริมการเกษตร 14  

16 สํานัก/กองกจิการพณิชย 15  

17 สํานัก/กองกจิการขนสง 16  

18 สํานัก/กองพัฒนาชนบท 17  

19 - 18  

20 สํานัก/กองปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 19  

21 สํานัก/กองทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

20  

22 สํานัก/กองพัสดุและทรัพยสนิ 21  

23 - 22  

24 สํานัก/กองนติกิาร 23  

25 สํานัก/กองวเิทศสัมพันธ 24  

26 สํานัก/กองเทศกจิ 25  

27 สํานัก/กองผงัเมอืง 26  

28 สํานัก/กองทะเบียนราษฎรและบัตร

ประจําตวัประชาชน 

27  

29 สํานัก/กองการทองเที่ยวและกฬีา 28  

30 สํานัก/กองการเจาหนาที่ 29  

31 สํานัก/กองสารสนเทศภาษีและทะเบยีน

ทรัพยสนิ 

30  

 

 

 

 

 

                      

                         

                      ฉบับที่ 2  ประจําปงบประมาณ ๒๕64 

 

 

โครงสรางการแบงสวนราชการ  วธีิการบรหิาร  

และการปฏิบัตริาชการองคการบรหิารสวนจังหวัด  

และกิจการอันเก่ียวกับการบรหิารงานบุคคล 

ในองคการบริหารสวนจังหวัด  พ.ศ. 2563 
 

 
 
 

 

 

 

 ฝายบริหารงานบุคคล สํานักปลัด อบจ. 



 

 

 

 
 

1. ประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดยะลา  

เร่ือง หลักเกณฑเก่ียวกับโครงสรางการแบงสวนราชการ วิธีการบรหิาร และ

การปฏิบัติงานของขาราชการองคการบริหาร  สวนจังหวัด และกิจการ

อันเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับท่ี 6) 

พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2563 กําหนดใหองคการบริหารสวน

จังหวัดดําเนนิการ  ดังน้ี 

1. ใหองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการเพื่อ

รองรับอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยองคการบริหารสวนจังหวัด 

กฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน และกฎหมายอื่นที่กําหนดอํานาจหนาที่ใหแกองคการ

บรหิารสวนจังหวัด 

 ในการกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการตามวรรคหนึ่ง       

ใหคํานึงถึงความตองการและความเหมาะสมขององคการบริหารสวนจังหวัด 

โดยใหมีการแบงสวนราชการ ดังนี้ 

(1) สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

(2) กอง หรอืสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น 

(3) สํานัก หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืน 

ใหสวนราชการตาม (1) มฐีานะเปนกองหรือสํานัก 

ขอแนะนําการกําหนดเลขท่ีตําแหนงของสายงานตางๆ  ในองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  เลขหลักท่ี 4 – 5  หมายถึง  รหัสสํานัก/กอง  

แสดงรหัสสวนราชการในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

ลาํดับ 

ท่ี 

ชื่อสวนราชการ รหัส 

สํานัก/กอง 

หมายเหตุ 

1 ปลัด/รองปลัด 00  

2 สํานักปลัด 01  

3 สํานักงานเลขานุการ 02 ชื่อตําแหนง คือ 

เลขานุการ อบจ. 

เลขานุการเทศบาล 

เลขานุการ อบต. 

4 - 03  

5 สํานัก/กองคลัง 04  

6 สํานัก/กองชาง 05  

7 สํานัก/กองสาธารณสุข 

สํานัก/กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

06  

8 สํานัก/กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 07  

9 สํานัก/กองการศึกษา 

สํานัก/กองการศึกษา  ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

08  

10 สํานัก/กองการประปา 09  

11 สํานัก/กองชางสุขาภิบาล 10  

2 สํานัก/กองสวัสดิการสงัคม 11  

13 หนวยตรวจสอบภายใน 12  

 

โครงสรางการแบงสวนราชการ  วิธีการบริหาร  และการปฏิบัติราชการ

องคการบริหารสวนจังหวัด  และกิจการอันเก่ียวกับการบริหารงาน

บุคคลในองคการบริหารสวนจังหวัด  พ.ศ. 2563 



 สําหรับการกําหนดสวนราชการระดับสํานัก หรือสวนราชการที่

เรียกชื่ออยางอื่นนอกจาก  ที่กําหนดไวในประกาศนี้ ใหคณะกรรมการขาราชการ

องคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาแลวเสนอเร่ืองการกําหนดประเภทตําแหนง 

สายงาน และกรอบอัตรากําลังตอคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหาร

สวนจังหวัด เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ เม่ือคณะกรรมการกลางขาราชการ

องคการบริหารสวนจังหวัดใหความเห็นชอบแลว  ใหองคการบริหารสวนจังหวัด

ประกาศกําหนดสวนราชการระดับสํานัก หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น

นอกจาก  ท่ีกําหนดไวในประกาศนี้พรอมอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ประเภท

ตําแหนง สายงาน และกรอบอัตรากําลังของขาราชการองคการบริหารสวน

จังหวัด ลูกจาง และพนักงานจางของสวนราชการนัน้ในคราวเดยีวกัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2. ใหองคการบริหารสวนจังหวัดประกาศกําหนดกอง สํานัก หรือ

สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น ตามขอ 1 ซึ่งถอืวาเปนสวนราชการที่มีความจาํเปน   

ในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนจังหวัด ดังนี้ 
 (1) สํานักงานเลขานุการองคการบรหิารสวนจงัหวัด    

 (2) สํานัก/กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 

 (3) สํานัก/กองคลัง 

 (4) สํานัก/กองชาง 

 (5) สํานัก/กองสาธารณสุข 

 (6) สํานัก/กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 (7) สํานัก/กองการเจาหนาที่ 

 (8) หนวยตรวจสอบภายใน 

 ใหสวนราชการตาม (1) - (7) มีฐานะเปนกองหรือสํานัก และ (8) 

เปนสวนราชการท่ีมีฐานะตํ่ากวากองหรือเทียบเทากอง โดยใหข้ึนตรงตอ    

ปลดัองคการบริหารสวนจังหวัด 

 องคการบริหารสวนจังหวัดอาจประกาศกําหนดกองหรือสวนราชการ

ที่เรียกชื่ออยางอื่น  ตามขอ 1 ไดตามอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน 

ความเหมาะสม และความจําเปนขององคการบริหารสวนจังหวัด โดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ดังนี้ 

(1) กองการประปา 

(2) กองชางสุขาภบิาล 

(3) กองสวัสดกิารสังคม 

(4) กองการแพทย 



(5) กองสงเสรมิการเกษตร 

(6) กองกจิการพาณิชย   

(7) กองกจิการขนสง 

(8) กองปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(9) กองทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

(10) กองพัสดุและทรัพยสนิ 

(11) กองสารสนเทศภาษแีละทะเบยีนทรัพยสนิ 

(12) กองนติิการ   

(13) กองวเิทศสัมพันธ   

(14) กองเทศกจิ 

(15) กองผังเมอืง 

(16) กองการทองเที่ยวและกฬีา 

(17) กองหรือสวนราชการอื่นที่ ก.จ. กําหนด 

  กรณีองคการบริหารสวนจังหวัดประสงคประกาศกําหนดกองหรือ

สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนแตกตางจากที่คณะกรรมการกลางขาราชการ

องคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด หรือประสงคปรับปรุงโครงสรางสวนราชการ

ตาม (1) - (17) ใหมีระดับสูงข้ึน ใหคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวน

จังหวัดพิจารณาแลวเสนอเรื่องการกําหนด ชื่อสวนราชการ ประเภทตําแหนง  

สายงาน กรอบอัตรากําลังขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ลูกจาง        

และพนักงานจาง ตอคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด

เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 
 

 (6) รางประกาศองคการบริหารสวนจังหวัด การกําหนดกอง 

สํานัก หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นข้ึนใหม หรือการปรับปรุงการกําหนด

สวนราชการ โดยใหกําหนดอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของกอง สํานัก หรือ

สวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอื่น และการจัดแบงสวนราชการภายใน ตามขอ 5 

 การพิจารณาของคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดหรือ

คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด แลวแตกรณี ให

พิจารณาดวยความรอบคอบโดยคํานึงถึงภารกิจ อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ

ขององคการบรหิารสวนจังหวัดตามที่กฎหมายกําหนด ลักษณะงาน คุณภาพของ

งาน  ปริมาณงาน ความยุงยากซับซอน ความจําเปน และความเหมาะสม ตลอดทั้ง

กรอบอัตรากําลังของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ลูกจาง และพนักงาน

จางของสวนราชการนั้น และงบประมาณคาใชจายดานตาง ๆ ขององคการบริหาร

สวนจังหวัดประกอบดวย เมื่อมมีตปิระการใดถือเปนส้ินสุด 

 7. เมื่อคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณา

ใหความเห็นชอบการจัดต้ังกองหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นข้ึนใหม หรือ

การปรับปรุงการกําหนดสวนราชการ ตามขอ 9 แลว ใหองคการบริหารสวน

จังหวัดประกาศกําหนดกองหรือสวนราชการที่จัดตั้งข้ึนใหม หรือการปรับปรุง

การกําหนดสวนราชการ พรอมอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ประเภทตําแหนง 

สายงาน กรอบอัตรากําลังของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ลูกจาง 

และพนักงานจางของสวนราชการนัน้ในคราวเดยีวกัน 

 
 

 



  6. การจัดตั้งกอง สํานัก หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น

ตามขอ 2.1.1 ประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 

จังหวัดยะลา เร่ือง หลักเกณฑเก่ียวกับโครงสรางการแบงสวนราชการ วธิีการ

บริหารและ การปฏบิัตงิานของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด และกจิการ

อันเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 

2563 โดยมีอํานาจหนาที่ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ เพ่ือรองรับภารกิจ 

อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัด หรือการปรับปรุงการ

กําหนดสวนราชการขององคการบริหารสวนจังหวัด ซึ่งมกีารจัดตัง้กอง สํานัก

หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นข้ึนใหม ใหองคการบริหารสวนจังหวดัเสนอ

เหตุผลความจําเปนและรางประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดที่กําหนดกอง 

สํานัก หรือ สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นนั้นตอคณะกรรมการขาราชการ

องคการบริหารสวนจังหวัดหรือคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหาร

สวนจังหวัด แลวแตกรณี เพื่อพจิารณาใหความเหน็ชอบ โดยมรีายการ ดังนี้ 

 (1) เหตุผล ความจําเปนที่ตองการจัดตั้งกอง สํานัก หรือสวนราชการที่

เรียกชื่ออยางอ่ืน  ขึ้นใหม 

 (2) ชื่อกอง สํานัก หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น  

 (3) อํานาจหนาที่ความรับผดิชอบของกอง สํานัก หรือสวนราชการที่

เรียกชื่ออยางอ่ืน  

 (4) ลักษณะงานที่ตองปฏบิัตติามขอ (3) คุณภาพของงานและปริมาณ

งานถงึขนาดตองจัดตัง้เปนสวนราชการระดับกอง หรือสํานัก 

 (5) การกําหนดกรอบอัตรากําลังขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 

ลูกจาง และพนักงานจางในสวนราชการนั้น และตารางวิเคราะหภาระคาใชจาย

ดานการบริหารงานบุคคลกอนและหลังการจัดตัง้กอง สํานัก หรือสวนราชการที่

เรียกชื่ออยางอ่ืนข้ึนใหม  

3. องคการบริหารสวนจังหวัดอาจประกาศกําหนดกอง สํานัก  หรือสวน

ราชการ ที่เรียกชื่ออยางอื่นไดตามความเหมาะสม และความจําเปนของ

องคการบริหารสวนจังหวัด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขาราชการ

องคการบริหารสวนจังหวัด ท้ังนี้ ตามท่ีคณะกรรมการกลางขาราชการองคการ

บริหารสวนจังหวัดกําหนด สําหรับการประกาศกาํหนดสวนราชการระดับสํานัก

ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหาร

สวนจังหวัด 

 4. สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด มีหนาท่ีความรับผิดชอบ

เกี่ยวกับ งานราชการทั่วไป ขององคการบริหารสวนจังหวัด งานสวัสดิการสังคม 

งานสังคมสงเคราะห งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส 

งานกจิการขนสง งานสงเสริมการทองเที่ยว งานสงเสริมการเกษตร งานการพาณิชย 

งานสงเสริมและพัฒนาอาชีพ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ 

งานรักษาความสงบเรียบรอย งานวิเทศสัมพันธ  งานประชาสัมพันธ งานสงเสรมิ

และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิตกิาร งานคุมครอง ดูแลและบํารงุรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ และราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกอง สํานัก 

หรือสวนราชการใดในองคการบริหาร สวนจังหวัดเปนการเฉพาะ รวมทัง้กํากับ

และเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในองคการบริหารสวนจังหวัด  

ใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององคการบริหาร

สวนจังหวัด งานบริการขอมูล สถิต ิชวยเหลือใหคําแนะนําทางวชิาการ งานอื่น ๆ 

ที่เก่ียวของและที่ไดรับมอบหมาย 

 

 



5. กอง สํานกั หรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอื่นตามขอ 1 วรรคสอง 

(2) และ (3) ใหมีหนาที่ความรับผิดชอบตามที่กําหนดในประกาศการแบงสวน

ราชการขององคการบริหารสวนจังหวัด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด สําหรับการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ

ของสวนราชการระดับสํานักตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลาง

ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 

 6. การแบงสวนราชการภายในสํานักปลัดองคการบริหาร สวน

จังหวัด กอง สํานัก หรือสวนราชการ ที่เรียกช่ืออยางอื่น  ตามขอ 1 ใหกําหนดเปน

ประกาศการแบงสวนราชการขององคการบริหารสวนจังหวัด โดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดหรือคณะกรรมการ

กลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด แลวแตกรณี ทัง้น้ี ใหกําหนดอํานาจ

หนาที่ความรับผิดชอบของสวนราชการภายในไวในประกาศการแบงสวนราชการ

ขององคการบริหารสวนจงัหวัดดวย 

การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของสวนราชการที่จัดแบง

ภายในตามวรรคหน่ึงตองเปนหนาที่ความรับผิดชอบที่อยูภายในขอบเขตของ

หนาที่ความรบัผดิชอบของสวนราชการนัน้ 

 7. การจัดต้ัง การปรับปรุง การรวม หรือการยุบเลิกการจัดแบง 

สวนราชการ ตามขอ 1 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาเสนอภารกิจ 

อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน คุณภาพของงาน ปริมาณงาน 

เหตุผลความจําเปน  โครงสรางสวนราชการ  กรอบอัตรากําลัง  และการจัดสรร

งบประมาณใหสอดคลองกัน เสนอตอคณะกรรมการขาราชการองคการบริหาร

สวนจังหวัดเพื่อพจิารณาใหความเห็นชอบ 

4. การแบงสวนราชการภายใน สาํนักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด กอง 

สํานัก หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น ใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทําเปน

ประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อแบงสวนราชการภายในไดตามความ

เหมาะสมและความจําเปนของแตละองคการบริหารสวนจังหวัด ดังนี้ 

(1) การจัดแบงสวนราชการภายใน ใหพิจารณาจัดแบงตามภารกิจ 

อํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบ คุณภาพงาน ปริมาณงาน ความเหมาะสมและ

ความจําเปนของสวนราชการนั้น โดยจัดแบงเปนฝาย หรือกลุมงานอื่นใด         

เปนจํานวนเทาใดตามที่เห็นสมควรและเปนท่ีเขาใจไดถึงภารกิจ อํานาจหนาที่

ความรับผดิชอบของฝาย หรอืกลุมงานอื่นใดนัน้ 

 (2) การกําหนดอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของสวนราชการ

ภายในที่ไดจดัแบงนัน้จะตองกําหนดใหมีความชัดเจน ไมซ้ําซอนกับสวนราชการ

อื่นและตองอยูภายในกรอบอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบของกอง สํานัก หรือ

สวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอื่นนัน้ 

 5. การประกาศกําหนดสวนราชการขององคการบริหารสวนจังหวัด 

กําหนดอํานาจหนาทีค่วามรับผดิชอบของสวนราชการ และการจัดแบงสวนราชการ

ภายใน ตามขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 และขอ 4 ใหองคการบรหิารสวนจังหวัดจัดทําเปน

รางประกาศองคการบรหิารสวนจังหวัดแลวเสนอตอคณะกรรมการขาราชการ

องคการบริหารสวนจังหวัดหรือคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวน

จังหวัด แลวแตกรณี เพื่อพิจารณา ใหความเห็นชอบ เมื่อคณะกรรมการขาราชการ

องคการบริหารสวนจังหวัด หรือคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหาร

สวนจังหวัด แลวแตกรณี พิจารณาใหความเห็นชอบแลว ใหนายกองคการบริหาร

สวนจังหวัดลงนามในประกาศใชบังคับตอไป 



 (9) หนวยตรวจสอบภายใน มีหนาที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับ งานจัดทํา

แผนการตรวจสอบภายในประจําป งานการตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือได

ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจายเงินทุกประเภท ตรวจสอบ

การเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและ

ทรัพยสิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพยสิน งานตรวจสอบการทําประโยชนจาก

ทรัพยสินขององคการบริหารสวนจังหวัด งานตรวจสอบ ติดตามและการ

ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการใหเปนไปตามนโยบาย 

วัตถุประสงค และเปาหมายที่กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ

ประหยัด งานวิเคราะหและประเมนิความมปีระสิทธิภาพ ประหยัด คุมคาในการใช

ทรัพยากรของสวนราชการตาง ๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหนวยรับ

ตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือให

คําแนะนําแนวทางแกไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแกหนวยรับตรวจและผูเกี่ยวของ 

งานอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของและที่ไดรับมอบหมาย 
    3. การกําหนดอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบของสํานักปลัดองคการ

บริหารสวนจังหวัด กอง สํานัก หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่องคการ

บริหารสวนจังหวัดจัดตั้งขึ้น ใหกําหนดใหครอบคลุมภารกิจตามอํานาจหนาที่

ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดตามที่กฎหมายกําหนดหรือ

ภารกิจหนาที่ที่องคการบริหารสวนจังหวัดตองปฏิบัติ และการกําหนดอํานาจ

หนาที่ความรับผิดชอบดังกลาวตองมีความชัดเจนและไมซ้ําซอนกันระหวางกอง 

สํานัก หรือสวนราชการที่เรยีกชื่ออยางอื่นในองคการบรหิารสวนจงัหวัดนัน้ 

 
 

ในการพิจารณาขอจัดตั้ง ปรับปรุง การรวม หรือการยุบเลิกการ

แบงสวนราชการตามวรรคหน่ึง ใหคณะกรรมการขาราชการองคการบริหาร

สวนจังหวัดพิจารณาดวยความรอบคอบโดยคํานึงถึงภารกิจ อํานาจหนาที่

ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดตามที่กฎหมายกําหนด 

ลักษณะงาน คุณภาพของงาน ปริมาณงานความยุงยากซับซอน ความจําเปน 

และความเหมาะสม ตลอดทั้งกรอบอัตรากําลังของขาราชการองคการบริหาร

สวนจังหวัด ลูกจาง และพนักงานจางของสวนราชการนั้น และงบประมาณ

คาใชจายดานตาง ๆ    ขององคการบริหารสวนจังหวดัประกอบดวย 

การจัดต้ัง การปรับปรุง การรวม หรือการยุบเลิกการจัดแบงสวน

ราชการตามวรรคหนึ่ง เปนโครงสรางสวนราชการระดับสํานัก ตองไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด” 
 

2. ประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดยะลา 

เร่ือง กําหนดกอง สํานัก หรือสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนขององคการ

บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2563  กําหนดให

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลาดําเนินการ  ดงันี้ 

  1. ใหองคการบริหารสวนจังหวดั ประกาศกําหนดกอง สํานัก หรอืสวน

ราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืน ซึ่งถือวาเปนสวนราชการท่ีมีความจําเปนในการ

บริหารราชการขององคการบริหารสวนจังหวัด ดังนี้ 

 (1) สํานกัปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด    

 (2) สํานักงานเลขานุการองคการบรหิารสวนจังหวัด    

 (3) สํานัก/กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 

 (4) สํานัก/กองคลัง 



 (5) สํานัก/กองชาง 

 (6) สํานัก/กองสาธารณสุข 

 (7) สาํนัก/กองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 

 (8) สํานัก/กองการเจาหนาท่ี 

 (9) หนวยตรวจสอบภายใน 

 2. การประกาศกําหนดกอง สํานัก หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น 

ตามขอ 1  ใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทําเปนประกาศการแบงสวนราชการ

ขององคการบริหารสวนจังหวัด โดยใหกําหนดอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของ

กอง สํานกั หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นภายในกรอบที่กําหนด ดังนี้ 

 (1) สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด มีหนาที่ความ

รับผิดชอบเก่ียวกับ งานราชการทั่วไปขององคการบริหารสวนจังหวัด งาน

สวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห งานพัฒนาคุณภาพชีวติเด็ก สตรี ผูสูงอายุ 

และผูดอยโอกาส งานกิจการขนสง งานสงเสริมการทองเที่ยว งานสงเสริม

การเกษตร งานการพาณิชย งานสงเสรมิและพัฒนาอาชพี งานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย งานเทศกิจ   งานรักษาความสงบเรียบรอย งานวิเทศสัมพันธ งาน

ประชาสัมพันธ งานสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งาน

คุมครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และราชการที่มิไดกําหนดให

เปนหนาที่ของกอง สํานัก หรือสวนราชการใดในองคการบริหารสวนจังหวัดเปน

การเฉพาะ รวมทัง้กํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในองคการ

บริหารสวนจังหวัดใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของ

องคการบริหารสวนจังหวัด 

 

 (8)  สาํนกัการเจาหนาท่ี หรือกองการเจาหนาท่ี มีหนาที่ความรับผิดชอบ

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ลูกจางประจํา และพนักงานจางของ

องคการบริหารสวนจังหวัด งานวิเคราะหการวางแผนอัตรากําลัง งานจัดตั้ง

สวนราชการ และการปรับปรุงโครงสรางสวนราชการ งานการกําหนดตําแหนง 

และการปรับปรุงการกําหนดตําแหนง  งานการสรรหาเกี่ยวกับการสอบแขงขัน 

สอบคัดเลือก การคัดเลือก การยาย การโอน การรับโอน การคัดเลือกเพื่อรับโอน  

งานบรรจุและแตงตัง้ งานจัดทํา ควบคุม ตรวจสอบ แกไข บันทกึขอมูลทะเบยีนประวัติ 

งานระบบสารสนเทศขอมูลบุคลากรทองถ่ินแหงชาติ งานการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ งานเกี่ยวกับเงนิเดือน คาจาง และคาตอบแทน งานการคัดเลือกเพ่ือ

เล่ือนและแตงตั้งขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดใหดํารงตําแหนงในระดับที่

สูงขึ้น งานการประเมินเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะขาราชการครู งานการลาทุกประเภท 

งานสทิธสิวัสดกิารทุกประเภท งานสงเสริมสนับสนุนการเพิ่มสมรรถภาพในการ

ปฏิบัตงิาน งานแผนพัฒนาบุคลากร งานฝกอบรม งานการรักษาวนิัย การดําเนนิการ

ทางวินัย การอุทธรณ และการรองทุกข งานสนับสนุนเสริมสรางคณุธรรมจริยธรรม

และจรรยาบรรณ งานการใหพนจากราชการ งานเลขานุการของคณะกรรมการ

หรือคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล งานบริการขอมูล สถิติ 

ชวยเหลอืใหคําแนะนําทางวชิาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย    

งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

และที่ไดรับมอบหมาย 

 

 



งานสัตวแพทย งานศึกษา คนควา วิเคราะห วจัิย วิเคราะห กําหนดมาตรการและ

แผนดําเนินงานดานส่ิงแวดลอม การประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม การเฝา

ระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม งานสงเสริมสนับสนุนดานสิ่งแวดลอม 

งานจัดทําและพัฒนาระบบฐานขอมูล ดานการจัดการสิ่งแวดลอม งานรณรงคและ

การฝกอบรมสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม งานวางแผนและจัดทําแผน

ดานการเฝาระวัง ควบคุมมลพิษทางน้ํา อากาศ และเสียง งานเฝาระวัง บําบัด 

ตรวจสอบคุณภาพน้ํา อากาศ ของเสียและสารอันตรายตาง ๆ งานบริการขอมูล 

สถติ ิชวยเหลอืใหคําแนะนําทางวชิาการ งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย    

 (7) สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หรือกองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม   มีหนาที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับ งานบรหิารการศึกษา 

งานพัฒนาการศกึษา ทัง้การศกึษาในระบบการศกึษา การศกึษานอกระบบการศกึษา 

และการศึกษาตามอัธยาศัย เชน การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา 

มัธยมศึกษา  และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการดานการศึกษา งานโรงเรียน     

งานกจิการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย   งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝก

และสงเสริมอาชีพ งานหองสมุด งานพิพิธภัณฑ งานเครือขายทางการศึกษา     

งานศึกษานิเทศก  งานสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 

และภูมิปญญาทองถ่ิน งานการกฬีาและนันทนาการ งานกจิกรรมเด็กเยาวชน และ

การศึกษานอกโรงเรียน งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก งานสงเสริมสวัสดิการสวัสดภิาพ

และกองทุนเพื่อการศึกษา งานบริการขอมูล สถิต ิชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการ 

งานอื่น ๆ ที่เก่ียวของและที่ไดรับมอบหมาย  

 (2) สํานักงานเลขานุการองคการบรหิารสวนจังหวัด มีหนาที่ความ

รับผดิชอบเก่ียวกับงานเลขานุการของคณะผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัด 

งานเลขานุการของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด งานการประชุมสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัด การประชุมกรรมการตางๆ ของคณะผูบริหารหรือสภา

องคการบริหารสวนจังหวัด การจัดทําระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม 

การติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติของคณะผูบริหารหรือสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัด หรือกรรมการตาง  ๆของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด งานเกี่ยวกับ

ระเบยีบ กฎหมาย ขอบังคับ การประชุม การต้ังกระทูถาม ขอซักถามของสภา

องคการบริหารสวนจังหวัด งานระเบียบการทะเบียนประวัติ งานสิทธสิวัสดิการ

ของคณะผูบรหิารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด งานบริการขอมูล สถติิ 

ชวยเหลอืใหคําแนะนําทางวชิาการ งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย 
 (3) สํานักยุทธศาสตรและงบประมาณ หรือกองยุทธศาสตรและ

งบประมาณ มีหนาที่ความรับผดิชอบเกี่ยวกับ งานวิเคราะหนโยบายและแผน งาน

ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนจังหวัด งานจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหาร

สวนจังหวัด งานสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน งาน

ประสาน   การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด งานคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหาร

สวนจังหวัด งานคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด งาน

งบประมาณ งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนขององคการบริหารสวน

จังหวัด งานจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจาํปและฉบับเพิ่มเตมิ (ถามี) 

งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ งานจัดทําและพัฒนาระบบ

ขอมูลสารสนเทศขององคการบริหารสวนจังหวัด งานบริการขอมูล สถิติ 

ชวยเหลอืใหคําแนะนําทางวชิาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย    



 (4) สํานักคลัง หรือกองคลัง มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ       

งานการจายเงิน การรบัเงิน การจัดเก็บภาษี คาธรรมเนยีม และการพัฒนารายได 

งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียม งานนําสงเงิน  การเก็บรักษาเงิน

และเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกาทุกประเภท         

งานการจัดทําบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน 

คาจาง คาตอบแทน เงินบําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่น ๆ งานจัดทําหรือชวย

จัดทํางบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลงั   

งานการจัดสรรเงนิตาง ๆ งานทะเบยีนคุมเงินรายไดและรายจายตาง ๆ งานควบคุม

การเบิกจายเงิน งานทํางบทดลองประจําเดือนและประจําป งานเกี่ยวกับการ

จัดซื้อ จัดจาง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจําหนายพัสดุ ครุภัณฑ และ

ทรัพยสินตาง ๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการขอมูล 

สถิติ ชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการดานการเงิน การคลัง การบญัช ีการพัสดุ

และทรัพยสนิ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย    

 (5) สํานักชาง หรือกองชาง มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสํารวจ 

งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณราคา งานจัดทําราคากลาง งานจัดทํา

ขอมูลทางดานวิศวกรรมตาง ๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดทํา

ทะเบียนประวัติโครงสรางพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหลงน้ํา งานติดตั้งซอม

บํารุงระบบไฟสองสวางและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน งานผังเมอืง

ตามพระราชบัญญัตกิารผงัเมือง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งาน

ตรวจสอบการกอสราง งานจัดทําแผนปฏิบัติงานการกอสรางและซอมบํารุง

ประจําป งานควบคุมการกอสรางและซอมบํารุง งานจัดทําประวัติ ติดตาม 

ควบคุมการปฏิบัติงานเคร่ืองจักรกล งานจัดทาํทะเบยีนประวัตกิารใชเคร่ืองจักรกล 

และยานพาหนะ งานแผนการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลและยานพาหนะ งานเก่ียวกับ

การประปา งานเกี่ยวกับการชางสุขาภบิาล งานชวยเหลือสนับสนุนเคร่ืองจักรกล 

งานชวยเหลือสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานชวยเหลือ

สนับสนุนดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม งานจัดทําทะเบยีนควบคุมการ

จัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจายวัสดุ อุปกรณ อะไหล นํ้ามันเชื้อเพลิง งานบริการ

ขอมูล สถิติ ชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการดานวิศวกรรมตาง ๆ งานอื่น ๆ     

ที่เก่ียวของและที่ไดรับมอบหมาย  

 (6) สํานักสาธารณสุข หรือกองสาธารณสุข มีหนาที่ความรับผิดชอบ

เก่ียวกับ งานการศกึษา คนควา วจัิย วเิคราะหและจัดทําแผนงานดานสาธารณสุข 

งานสงเสริมสุขภาพ งานปองกันเฝาระวังและควบคุมโรคติดตอและโรคไมติดตอ 

งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ  งานสุขาภิบาลชุมชน งานอนามัยสิ่งแวดลอม 

งานคุมครองผูบริโภค งานใหบริการดานสาธารณสุข งานเภสัชกรรม งานพยาธิ

วิทยา งานรังสีวิทยา งานวิชาการทางการแพทย งานวิเคราะหทางวิทยาศาสตร 

งานการแพทย งานการแพทยฉุกเฉิน งานรักษาพยาบาล งานศูนยบริการ

สาธารณสุข งานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล งานบริหารสาธารณสุข      

งานสงเสริมปองกันควบคุมโรค  งานเวชปฏิบัติครอบครัว งานหลักประกันสุขภาพ 

งานมาตรฐานและคุณภาพหนวยบริการ งานยุทธศาสตรสาธารณสุข งานกฎหมาย

สาธารณสุข งานแพทยแผนไทย งานสงเสริมสนับสนุนการแพทยแผนไทย         งาน

กายภาพและอาชีวบําบัด งานฟนฟูสมรรถภาพและจิตใจผูปวย งานทันตสาธารณสุข 

งานบริการรักษาความสะอาด งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย         

งานบริหารจัดการส่ิงปฏิกูล งานสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 

สตรี ผูสูงอายุ ผูพกิาร และผูดอยโอกาส งานปองกันและบําบัดการตดิสารเสพตดิ  


