
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เร่ือง โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายใน

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
************************************

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕:๔๒ ข้อ ๑๑  แห่งประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๘๔/ ๒๔๕:๗ เร่ือง การได้มาซ่ึงสมาซิกสภาท้องถ่ิน 
หรือผู้บริหารท้องถ่ินเป็นการช่ัวคราว ลงวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๔๔๗ ข้อ ๒๓๑ ข้อ ๒๓๒ ข้อ ๒๓๓ และข้อ ๒๓๔ 
ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช เร่ือง หลักเกณฑ ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘ ๐๙.๑/ว ๑๔๔ ลงวันท่ี ๘ พฤศจิกายน 
๒๔๔๔ เร่ือง ข้อแนะนำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. 
ท่ี มท ๐๘๐๙.๒/ว ๗๐ ลงวันที่ ๑๙  มิถุนายน ๒๔๖๓ เรื่อง การจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔-๒๔๖๖ ประกอบกับมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด 
นครศรีธรรมราข ในการประชุมครั้งที่ ๗/ ๒๔๔๘ เม่ือวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๔๔๘ และในการประชุมครั้งที่ 
๘/ ๒๔๖๓ เม่ือวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๔๖๓ จึงประกาศโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราข ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
นครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔-๒๔๖๖ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๔๖๓ 
เป็นด้นไป ดังน้ี

๑. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหน้าที่ความรับผิดขอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และราขการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แบ่งส่วนราชการ 
ภายในออกเป็น ๓ ฝ่าย ดังน้ี

๑ .๑  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดขอบเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป 
งานเลขานุการผู้บริหาร งานสารบรรณกลาง งานประชุมผู้บริหารและส่วนราชการขององค์การบริหารส่วน 
จังหวัด งานรัฐพิธี ราชพิธี และงานอื่นๆท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย

๑.๒ ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานคดีและความรับผิด 
ทางละเมิด งานกิจการพาณิชย์ งานตราข้อบัญญัติที่ไม่ใช่ข้อบัญญัติงบประมาณ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
ร้องเรียน งานบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง รวมถึงการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง งานตรวจสอบ 
ไต่สวน การสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง การสอบสวนข้อเท็จจริง งานการตอบข้อหารือ ให้คำปรึกษา หรือให ้
ความเห็นทางกฎหมาย และงานอื่นๆท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย

๑.๓ ฝ่ายกิจการพิเศษ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารจัดการรถยนต์ 
ส่วนกลาง งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
นครศรีธรรมราช งานศูนย์วิทยุ งานบริหารจัดการการขอใช้อาคารศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดนครศรีธรรมราช งานขอใช้รถสุขาเคลื่อนที่ งานมาตรการประหยัดพลังงาน งานโครงการจิตอาสา 
“เราทำความดีด้วยหัวใจ” บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ และงานอื่นๆท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย

๒.กอง...



๒. กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการ 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การประชุมคณะกรรมการต่างๆของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
การจัดทำระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม การติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด หรือกรรมการต่างๆของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคับการประชุม การต้ังกระทู้ถาม ข้อซักถามของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานระเบียบการทะเบียน 
ประวัติและสิทธิสวัสดิการของสมาซิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๓ ฝ่าย 
๑ งาน ดังน้ี

๒.๑ ฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน 
เลือกตั้งสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/นายกองค์การบริหารส่วน่จังหวัด งานระเบียบและทะเบียน 
ประวัติสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานสิทธิสวัสดิการของสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของกอง งานการยื่นบัญชีแสดง 
ทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง งานพัสดุของกอง และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ 
มอบหมาย

๒.๒ ฝ่ายการประชุม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการประชุมสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด งานการประชุมคณะกรรมการประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานเลขานุการประธานสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด/รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด งานติดตามผล/รายงานผลการตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและมติคณะกรรมการประจำ 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และงานอื่นๆท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย

๒.๓ ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประซาซน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประซาชนในการปกครองท้องถิ่น และกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการปกครองใน 
ระบอบประชาธิปไตย งานส่งเสริมและพัฒนาสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานประชาสัมพันธ์ใน 
กิจการของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และงานอื่นๆท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย

๒.๔ งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการและสารบรรณ งานสิทธ ิ
สวัสดิการข้าราชการ งานบริหารงานบุคคลในกอง งานเลขานุการผู้อำนวยการกอง และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
และท่ีได้รับมอบหมาย

๓. กองแผนและงบประมาณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
งานการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่ 
คณะรัฐมนตรีกำหนด งานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี การตรวจติดตามและประเมินผล 
แผนงานและโครงการ การจัดระบบข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 
๕ ฝ่าย ๒ งาน ดังน้ี

๓.๑ ฝ่ายนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและ 
แผน งานจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานประสานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด งาน 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดงานจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย

๓.๒ ฝ่ายงบประมาณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่าย งานโอนเงินงบประมาณ แกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ งานโครงการเงินอุดหนุน งานโครงการจ่าย 
ขาดเงินสะสม และงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย

๓.๓ ฝ่าย...
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๓.๓ ฝ่ายติดตามและประเมินผล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจติดตามการ 
ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย งานประเมินผลโครงการ งานประเมินผลสัมฤทธึ๋ฃองโครงการ 
และงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

๓.๔ ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม มีหน้าที่ความรับผิดขอบเกี่ยวกับงานพัฒนาและ 
ส่งเสริมอาชีพ งานสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
งานส่งเสริมการสร้างชุมชนเข้มแข็ง งานจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ 
มอบหมาย

๓.๔ ฝ่ายสาธารณสุข มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานส่งเสริมสาธารณสุข งานบีองกัน 
และควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ และงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย

๓.๖ งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการและสารบรรณ งานจัดซ้ือ 
จัดจ้าง และงานพัสดุ และงานอื่นๆท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย

๓.๗ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้าน 
ข้อม ูลสารสนเทศเพ ื่อการบริหารและการจัดการ (อล!;ลเว356 IV!15) งานศูนย์ข้อมูลการพัฒนาจังหวัด 
งานประกอบ ติดต้ัง ซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์ งานระบบเครือข่ายสารสนเทศ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและ 
ท่ีได้รับมอบหมาย

๔. กองคลัง มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษา 
เงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน 
เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ 
การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลอง 
ประจำเดือน ประจำปี แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ ฝ่าย ๑ งาน ดังน้ี

๔.๑ ฝ่ายการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานรับเงิน งานจ่ายเงิน งานบำเหน็จ 
บำนาญ งานสวัสดิการ และงานอื่นๆท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย

๔.๒ ฝ่ายการบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบัญชี งานสารสนเทศการคลัง 
งานเงินอุดหนุน และงานอื่นๆท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย

๔.๓ ฝ่ายตรวจสอบฎีกาและใบสำคัญ มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานตรวจสอบฎีกา 
และงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย

๔.๔ ฝ่ายเร่งรัดพัฒนารายได้ ม ีหน้าท ี่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดเก ็บรายได้ 
งานพัฒนารายได้ และงานอื่นๆท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย

๔.๔ ฝ่ายบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการ อยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ 
๔.๖ งานธุรการ มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการและสารบรรณ งานการพัสดุ 

และงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
๕. กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้าน 

วิศวกรรมการจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการ 
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้าง 
และซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน 
เครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม 
เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ํามันเช้ือเพลิง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๕ ฝ่าย ๑ งาน 
ดังน้ี

๔.๑ ฝ่าย...



๕.๑ ฝ่ายสำรวจและออกแบบ มีหน้าที่ความรับผิดขอบเกี่ยวกับงานสำรวจ/ออกแบบและ 
จัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม/สถาปัตยกรรม งานจัดทำข้อมูลในด้านสำรวจและออกแบบ งานออกแบบ/เขียน 
แบบสายทาง/อาคารและโครงสร้างพื้นฐาน งานสำรวจออกแบบในด้านภูมีสถาปิตย์ งานประมาณราคา/ 
ควบคุมงานก่อสร้าง งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานให้ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านการสำรวจ/ 
ออกแบบแก,องค์กรปกครองส่วนห้องถ่ิน งานแผนการสำรวจประจำปีงบประมาณ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและ 
ท่ีได้รับมอบหมาย

๕.๒ ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานแผนปฏิบัติการ 
ประจำปี งานการตรวจสอบการก่อสร้าง งานแผนการปฏิบัติงานด้านก่อสร้าง งานควบคุมซ่อมแซมและบำรุง 
ทาง งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการใช้เครื่องจักรกล งานสนับสนุนเครื่องจักรกลให้กับหน่วยงานอื่น หรือส่วน 
ราชการอื่นตามร้องขอ งานดูแลบำรุงรักษาทางนอกเหนือจำกภารกิจถ่ายโอนที่ก่อสร้างด้วยงบประมาณชอง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด งานรวบรวมจัดเก็บประวัติโครงการต่างๆ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ 
มอบหมาย

๕.๓ ฝ ่ายเครื่องจ ักรกล ม ีหน้าท ี่ความรับผิดขอบเกี่ยวกับงานจัดทำแผนงานด้าน  
วิศวกรรมเครื่องกลประจำปีแผนการใช้งานการซ่อมบำรุงรักษาและแผนการใช้อะไหล่ งานตรวจสอบ 
เครื่องจักรกลและยานพาหนะก่อนที่จะส่งเข้าซ่อมและภายหลังซ่อม งานขนย้ายเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 
ไปยังหน่วยงานสนาม งานควบคุมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานตรวจซ่อมเครื่องจักรกลท่ี 
ใช้งานในสนามขีดความสามารถที่กำหนด งานดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใข้ที่อยู่ในความรับผิดชอบ งานจัดทำ 
พรบ. และงานต่อทะเบียนรถ งานจัดทำประวัติการซ่อมรถยนต์และเครื่องจักรกล แผนการจัดหาเครื่องจักรกล 
และยานพาหนะ งานเก็บรักษาวัสดุอะไหล่ นํ้ามันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น เคร่ืองมือ อุปกรณ์ในการซ่อมและ 
บำรุงรักษาเพื่อจ่ายให้แกโรงซ่อมและโครงการต่างๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายและจัดทำบัญชีวัสดุอะไหล่ น้ํามัน 
เชื้อเพลิงและนํ้ามันหล่อลื่น งานจัดทำบัญชีควบคุมอะไหล่คงคลังและตรวจรับเปรียบเทียบกับบัญชีและ 
ทะเบียน และงานอื่นๆท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย

๕.๔ ฝ่ายอาคารสถานที่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดทำแผนปฏิบัติงาน 
ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานทะเบียนประวัติรวบรวมข้อมูลงานซ่อม 
งานสำรวจประมาณการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาซ่อมแซมอาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด และโรงเรียนในสังกัด งานสำรวจโครงการเพื่อจัดทำข้อบัญญัติประจำปี งานควบคุมการก่อสร้าง 
และงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย

๕.๕ ฝ่ายทางหลวงห้องถ่ิน มีหน้าท่ีความรับผิดขอบเก่ียวกับงานสำรวจ รวบรวม วิเคราะห ์
ข้อมูลผิวจราจร ทางระบายนํ้า สะพาน ทางหลวงถ่ายโอน ด้านวิศวกรรมประจำปี งานจัดทำแผนก่อสร้าง 
บูรณะ บำรุงรักษา ทางหลวงถ่ายโอนประจำปี งานสำรวจ/ซ่อมแซมทางหลวงถ่ายโอน ภาวะปกติ และภาวะ 
ฉุกเฉินประจำเดือน งานควบคุมการก่อสร้าง บูรณะ ซ่อมแซมทางหลวง ถ่ายโอน งานควบคุมการเครื่องจักรกล 
บำรุงรักษา ซ่อมแซม ทางหลวงถ่ายโอนวิธีจัดทำเอง ตามแผนงานประจำปี งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพ 
วัสดุ ตามแผนจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง ดำเนินการบำรุงรักษา ซ่อมแซม โดยวิธีจัดทำเองประจำปี งานสำรวจ/จัดทำ 
โครงการขอรับงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี งานด้านอำนวยความปลอดภัย งานรวบรวมปรับปรุง 
ทะเบียนประวัติทางหลวงถ่ายโอน งานขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น งานอนุญาตเชื่อมทาง งานขออนุญาตใช้ 
พ่ืนท่ีเขตทางหลวง ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ งานระวังและชี้แนวเขตทางหลวงถ่ายโอน ตาม 
กฎหมายท่ีดิน และงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องและ'ท่ีได้รับมอบหมาย

๕.๖ งาน...



๕.๖ งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ งานพัสดุ 
ของกอง งานสวัสดิการของข้าราชการและลูกจ้างในกอง งานติดต่อและอำนวยความสะดวกต่างๆ งานจัดทำ 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายกอง งานควบคุมภายในของกอง 
งานจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปี งานจัดทำแผนใข้จ่ายเงินประจำไตรมาส งานดูแลบำรุงรักษาครุภัณฑ์ของ 
สำนักงานของกอง งานรายงานการสอบทานการบัญชีประจำไตรมาส งานเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติ งาบจัดทำ 
แผนดำเนินงานประจำปี และงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องและ'ท่ีได้รับมอบหมาย

๖. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดขอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
ส่งเสริมการจัดการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา การทำนุบำรุงคาสนา จารีตประเพณี ศิลปะและ 
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถ่ิน แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ ฝ่าย ๑ หน่วย ๕ โรงเรียน ดังน้ี

๖ .๑  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดขอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานการ 
เจ้าหน้าที่ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สิน งานอาคารสถานที่และสิงแวดล้อม งานรักษาความ 
ปลอดภัย งานยานพาหนะ งานการจัดระบบบริหารภายในกองการศึกษาๆ งานประซาสัมพันธ์ และงานอื่นๆที ่
เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย

๖.๒ ฝ่ายนโยบายและแผนการศึกษา อยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ 
๖.๓ ฝ่ายส่งเสริมการจัดการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดขอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมการจัด 

การศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย งาน 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ งานส่งเสริม งานแนะแนว 
สุขภาพอนามัย กีหา และนันทนาการ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร 
ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น งานส่งเสริมสนับสบุน 
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา งานส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
งาบส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขบิญหาการใช้สารเสพติด และคุ้มครองความประพฤตินักเรียน รวมท้ังระบบ 
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิป้ญญาท้องถิ่น งาน 
ส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน งานวางแผนอัตรากำลังครู บุคลากรทางการศึกษา และเกี่ยวกับ 
วิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา งานการจัดตั้ง การยุบและรวมสถานศึกษา งานส่งเสริม เชิดชูเกียรติ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา งานข้อมูลสารสนเทศ งานนโยบายและแผน งานงบประมาณ งาน 
ติดตาม ประเมินและรายงานผล งานเลขานุการคณะกรรมการจัดการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งาน 
ถ่ายโอนสถานศึกษา และงานอื่นๆท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย

๖.๔ ฝ่ายส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานทำนุบำรุง 
ศาสนา และส่งเสริมวัฒนธรรม งานบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิป้ญญา ท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของ 
ท้องถิ่น งานศาสนพิธี งานจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ 
มอบหมาย

๖.๕ หน่วยศึกษานิเทศกํ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริม สนับสนุนและ 
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (การศึกษาปฐมวัย) และ 
กระบวนการเรียนรู้ งานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
ทางการศึกษา งานวัดและประเมินผลการศึกษา งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา งานส่งเสริม 
พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ งานติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา งานติดตาม ตรวจสอบและ 
ประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และงาน 
อื่นๆท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย

๖ .๖  โรงเรียน...



/

/  ' ๖ '

๖.๖ โรงเรียนในสังกัด จำนวน ๕ โรงเรียน ดังน้ี 
๑. โรงเรียนบ้านน้ําโฉ 
๒. โรงเรียนไม้เรียงประซาสรรค์ 
๓. โรงเรียนวัดสำนักขัน
๔. โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ (บ้านท่าเรือมิตรภาพท่ี ๓๐)
๕. โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๒ (บ้านสำนักไม้เรียบ)

มีหน้าที่ความรับผิดขอบเกี่ยวกับงานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล 
งานบริหารงานท่ัวไป และงานอื่นๆท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย

๗. หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี เอกสารการ 
เบิกจ่าย เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการ 
เก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สินและการทำประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แบ่งงาน 
ภายในออกเป็น ๒ งาน ดังน้ี

๗.๑ งานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดทำแผนการตรวจสอบ 
งานตรวจสอบส่วนราชการและโรงเรียนในสังกัด ด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ การใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
งบประมาณรายจ่าย การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน เงินประกันสัญญาและประกันซอง การจัดทำแผนพัฒนา 
อบจ.นศ. เงินอุดหนุน งานรายงานผลการตรวจสอบ งานรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน 
การควบคุมภายใน และติดตามผลการควบคุมภายใน งานสอบทานการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ 
งานติดตามผลการตรวจสอบของ สตง. และชองหน่วยตรวจสอบภายใน งานช่วยเหลือแนะนำทางด้านวิชาการ 
และงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องและ'ท่ีได้รับมอบหมาย

๗.๒ งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการและสารบรรณ งานการ 
เจ้าหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายใน งานการประชุมชองหน่วยตรวจสอบภายใน งานข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายของหน่วยตรวจสอบภายใน งานพัสดุของหน่วยตรวจสอบภายใน งานบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฃอง 
หน่วยตรวจสอบภายใน และงานอื่นๆท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย

๘. กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการอนุรักษ ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองดูแลบำรุงร ักษาป ่าไม ้ วางแผนประสาบงานด้าน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคุมมลพิษ บำบัดนํ้าเสีย กำจัดขยะมูลรวม งานด้านสาธารณูปโภคใน 
การจัดหาแหล่งน้ีาเพื่ออุปโภคและบริโภค การบิองกันและบรรเทาสาธารณภัย การวางผังเมืองรวมและวางแผน 
พัฒนาชุมชนและชุมชนเมือง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๓ ฝ่าย ๑ งาน ด้งน้ี

๘.๑ ฝ่ายส่ิงแวดล้อม มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม งานคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาป่าไม้ งานควบคุมมลพิษ บำบัดนํ้าเสีย กำจัดขยะรวม งานจัดให้มี 
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ งานเผ่าระวังทรัพยากรทางทะเลและชายผิง และงานอื่นๆที่ 
เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย

๘.๒ ฝ่ายพัฒนาผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานผังเมืองรวมจังหวัด ตาม 
พระราชบัญญัติการผังเมือง งานดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยผังเมืองและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง งาน 
พัฒนาอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม งานจัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายควบคุม ผังเมืองแก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ งานวางผังเมืองหรือปรับปรุงผังเมืองรวม ผังระดับภาคและระดับประเทศ งานวางแผนพัฒนา 
ชุมชนและชุมชนเมือง งานประสานและให้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่น ในการจัดทำผังเมือง 
เฉพาะ งานสวนสาธารณะ และงานอื่นๆท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย

๘.๓ ฝ่าย...



๘.๓ ฝ่ายสาธารณูปโภคและสาธารณภัย มีหน้าท่ีความรับผิด'ชอบเก่ียวกับงานจัดหาแหล่ง 
นํ้าเพื่อการอุปโภคและการบริโภค งานระบบประปา ระบบน้ําผิวดิน ระบบน้ําใต้ดิน งานขุดลอกคูคลอง แหล่ง 
น้ํา งานระบบชลประทานขนาดเล็ก งาน'บีองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานจัดเก็บข้อมูลต้านสาธารณูปโภค 
และสาธารณภัย งานควบคุมการเบิกจ่ายครุภัณฑ์สำหรับซ่อมแซมบำรุงรักษา งาบจัดทำโครงการผี)กอบรม งาน 
ตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องจักรกล เรือตรวจการณ์และยานพาหนะ เรือท้องแบนอากาศยานไร้คนขับ และเรือ 
เจสกี และงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย

๘.๔ งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ งานพัสดุ 
ของกอง งานสวัสดิการของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ในกอง งานติดต่อและอำนวยความสะดวกต่างๆ 
งานจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของกอง งานจัดทำแผน 
จัดซื้อจัดจ้างประจำปี งานจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำไตรมาส งานดูแลบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงานชอง 
กอง งานรายงานสอบทาบด้านการเงินและบัญชีประจำไตรมาส งานวางฎีกาเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ งาน 
จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี งานควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางของกอง งานจัดทำกรอบอัตรากำลัง ๓ ปี 
ของกอง และงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องและท่ีไต้รับมอบหมาย

๙. กองพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนจัดหาพัสดุและ 
ทรัพย์สิน แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ การรายงาบข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง 
งานซ่อมแซมบำรุงรักษาพัสดุ งานทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ทรัพย์สิน งานควบคุม ตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ 
จำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ งานการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน งานรายงานข้อมูลพัสดุและทรัพย์สิน จัดทำงบ 
ทรัพย์สิน แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ ฝ่าย ๑ งาน ดังน้ี

๙.๑ ฝ่ายจัดทำแผนปฏิบัติการ อยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ 
๙.๒ ฝ่ายจัดหาพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับงานจัดซ้ือ จัดจ้างชอง 

ทุกส่วนราชการ งานบริหารสัญญา งานวิชาการพัสดุ งานจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วน 
จังหวัดนครศรืธรรมราช งานคืนหลักประกันสัญญาและหลักประกันการเสนอราคา งานจัดทำหนังสือรับรอง 
ผลงานโครงการจัดซ้ือจัดจ้าง และงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องและ'ท่ีไต้รับมอบหมาย

๙.๓ ฝ่ายควบคุมพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจัดทำ 
ทะเบียนพัสดุกลางและกำหนดเลขรหัสพัสดุ งานเก็บรักษาพัสดุและการเบิกจ่ายพัสดุ งานควบคุมการใช้ 
ประโยชน์ในทรัพย์สิน งานจัดทำแผนบำรุงรักษาพัสดุ งานบันทึกข้อมูลทรัพย์สินในระบบ 6-17ฬ5 งานรายงาน 
การสำรวจสินทรัพย์ (สท.๑-๓) ส่งกรมบัญชีกลางและงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องและ'ท่ีได้รับมอบหมาย

๙.๔ ฝ่ายตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุ มีหน้าท่ีความรับผิดขอบเก่ียวกับงานตรวจสอบพัสดุ 
ประจำปี งานจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ และงานอื่นๆท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย

๙.๕: งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการและสารบรรณ งานวางแผน 
ระบบควบคุมภายใน งานติดตามผลการวางแผนระบบควบคุมภายใน งานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง งาน 
จัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย งานจัดทำแผนพัฒนา งานจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี งานปรับปรุง 
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี งานจัดทำแผนดำเนินงาน งานรายงานผลการดำเนินงาน และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที ่
ได้รับมอบหมาย

๑๐. กองการท่องเที่ยวและกีฬา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนการท่องเที่ยว 
ส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมกีฬา พลานามัยและนันทนาการ วางแผนการ 
ประซาสัมพันธ์ ผลิตสื่อและเผยแพร่ งานข้อมูลซ่าวสารสารสนเทศ แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๓ ฝ่าย 
๑ งาน ดังน้ี

I -๗-

๑ ๐ .๑  ฝ่าย...



๑ ๐ .๑  ฝ่ายการท'องเที่ยว มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวางแผนการท่องเที่ยว 
งานพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว งานล่งเสริมการท่องเท่ียว และงานอื่นๆท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย

๑๐.๒ ฝ่าย,การกีฬา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานล่งเสริมกีฬา พลานามัย และ 
นันทนาการ งานส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนและขุมซน งานบริหารจัดการสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หรือสถานที่ออกกำลังกายอื่น และงานอื่นๆท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย

๑๐.๓  ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ ม ีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวางแผนการ 
ประซาสัมพันธ์ งานผลิตส่ือและเผยแพร่ งานข้อมูลข่าวสารท่ัวไปและสารสนเทศ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที ่
ได้รับมอบหมาย

๑๐.๔ งานธุรการ มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการและสารบรรณ งานพัสดุชอง 
กอง งานสวัสดิการของข้าราชการ ลูกจ้างในกอง งานติดต่อและอำนวยความสะดวกต่างๆ งานจัดทำ 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายชองกอง งานควบคุมภายในของกอง 
งานจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปีของกอง งานจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำไตรมาส งานดูแลบำรุงรักษา 
ครุภัณฑ์ชองสำนักงานชองกอง งานรายงานผลการสอบทานการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุชองกอง 
งานรายงานผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาของกอง งานเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติ 
งานจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี งานประเมินประสิทธิภาพชององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินชองกอง งานการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานชองข้าราชการและพนักงานจ้างของกอง การรายงานผลตามมาตรการประหยัด 
พลังงาน งานแผนการจัดซื้อจัดจ้างของกอง งานรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุของกอง 
งานควบคุมยอดงบประมาณของกอง งานเบิกจ่ายค่าเข่าบ้านของช้าราชการของกอง งานเบิกเงินค่าการศึกษา 
บุตรข้าราชการชองกอง งานเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ของพนักงานส่วนท้องถิ่นของกอง 
และงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย

๑๑. กองการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบุคคล การวางแผนอัตรากำลัง 
การสรรหาและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ การดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งและอัตราเงินเดือน การจูงใจ 
การควบคุมและส่งเสริมสมรรถภาพในการปฏิบัติราชการ การจัดทำทะเบียนประวัติการรับราชการ การส่งเสริม 
คุณธรรมจริยธรรม การดำเนินการเกี่ยวกับการออกจากราชการ แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๓ ฝ่าย 
๑ งาน ดังน้ี

๑๑ .๑  ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานแผนอัตรากำลัง 
งานจัดตั้ง ปรับปรุง การรวม การยุบเลิก โครงสร้างส่วนราชการ งานสรรหาและแต่งตั้งข้าราชการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด และข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานผู้บริหาร งานสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด และบุคลากรทางการศึกษา 
สายงานผู้ปฏิบัติ งานสรรหาและเลือกสรร และจ้างพนักงานจ้าง งานทะเบียนประวัติข้าราชการ ข้าราชการคร ู
ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง งานบันทึกข้อมูลบุคลากรในระบบ 6-แ/ฬร งานระบบ ก.พ.๗ ข้าราชการสามัญ, 
ระบบ ก.พ.๗ ข้าราชการครู, ระบบแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ระบบตรวจสอบและรับรองข้อมูลชองศูนย์บริการ 
ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (1แ[ปี งานควบคุมดูแลและปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ชองกองการเจ้าหน้าที่ งาน 
ส่ังข้าราชการไปช่วยปฏิบัติราชการ งานเกษียณอายุราชการ งานการลาออกจากราชการ งานการบรรจุกลับเข้า 
รับราชการ งานเลขานุการ ก.จ.จ.นครศรีธรรมราช งานเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านการบริหารงาน
บุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา งานเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับท่ีสูงข้ึน ระดับอาวุโส/ชำนาญการ พิเศษ/เชี่ยว1ชาญ และงาน 
อื่นๆท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย

/  -๘-

๑ ๑ .เอ ฝ่าย...



๑๑.๒ ฝ่ายส่งเสริมแล'ะพัฒนาบุคลากร มีหน้าที่ความรับผิดซอบเกี่ยวกับงานประเมินผล 
การปฏิบัติงานและเลื่อนขั้น เงินเดือน เพิ่มค่าจ้าง และเลื่อนขั้นค่าตอบแทน งานเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรง 
ตำแหน่งให้สูงขึ้นประเภทวิชาการและประเภททั่วไป งานวิทยฐานะ งานปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง งานให ้
ได้รับเงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนอื่น นอกเหนือจาก 
เงินเดือน และเงินเพิ่มอ่ืนๆ งานคัดเลือกบุคคลให้!ด้รับเงินเพ่ิมสำหรับตำแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ งานประโยชน์ตอบ 
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ งานพัฒนาบุคลากร งานสิทธิตามระเบียบบริหารงานบุคคล งานสิทธิค่ารักษาพยาบาล 
งานประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปี (เงินอุดหนุน) งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ งานทุนการศึกษา งาน 
บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ชองรัฐ งานรับรองการปฏิบัติงานและรับรองบุคคล งานเลขานุการคณะกรรมการ 
ประเมินวิสัยทัศน์ เพ่ือเล่ือนและแต่งต้ังให้ตำรงตำแหน่งในระดับท่ีสูงข้ึน ระดับอาวุโส/ชำนาญการพิเศษ/เช่ียวชาญ 
งานเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการปรับปรุงตำแหน่งช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ให้มีระดับสูงข้ึน และงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวช้องและ'ท่ีได้รับมอบหมาย

๑๑.๓ ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตำเนินการทาง 
วินัย การอุทธรณ์และร้องทุกข์ งานคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ งานคณะอนุกรรมการ 
พิจารณาการดำเนินการทางวินัย และการให้ออกจากราชการ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนเกี่ยวกับการ 
บริหารงานบุคคล งานคดีอาญา คดีปกครอง และคดีอื่นใดท่ีเกี่ยวกับการตำเนินการทางวินัย งานมาตรการสร้าง 
ขวัญและกำลังใจ งานประมวลจริยธรรม งานรับรองความประพฤติ งานด้านวิชาการ และงานอื่นๆที่เกี่ยวช้อง 
และ'ท่ีได้รับมอบหมาย

๑๑.๔ งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการสารบรรณของกองงานการ 
จัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งานแกไชเปลี่ยนแปลงงบประมาณชองกอง งานพัสด ุ
การจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามข้อบัญญัติๆ งานการควบคุม/การรายงานทรัพย์สินของกอง งานการจัดทำแผนการ 
ตำเนินงาน งานการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ งานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินแต่ละไตรมาส งานการจัดทำ 
และควบคุมงบประมาณชองกอง งานการเบิกจ่ายในระบบ 6-เ-/\7\5 งานการบันทึกข้อมูลในระบบ 6-|ว๒ก 
งานการรายงานผลการตำเนินงานของกอง งานการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานการจัดวางระบบควบคุม 
ภายในชองกอง งานการตรวจสอบและทำลายหนังลือราชการประจำปี การรายงานมาตรการประหยัดพลังงาน 
งานสิทธิและสวัสดิการชองกอง และงานอื่นๆท่ีเก่ียวช้องและที่ได้รับมอบหมาย

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายมนญ สิริธรรม)
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