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ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง) 

รองปลัดองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดบัสูง) 

รองปลัดองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดบักลาง) 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
(นักวิชาการตรวจสอบภายใน) 

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับกลาง) 

- ฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
- ฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได ้
- ฝ่ายบริการและเผยแพรว่ิชาการ 
- ฝ่ายตรวจติดตามและประเมนิผล 

กองการเจ้าหน้าท่ี 
ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที ่

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) 

- ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
- ฝ่ายส่งเสรมิและพฒันาบุคลากร 
- ฝ่ายวินัยและส่งเสรมิคุณธรรม 
 

ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ผอ.ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับสูง) 

- กลุ่มงานนเิทศก์ ตดิตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา 
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
- ส่วนบริหารการศกึษา 
   - ฝ่ายกิจการโรงเรียน 
   - ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
- ส่วนส่งเสรมิการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    - ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม  
    - ฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
    - ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
- สถานศึกษาในสังกัด  (จ านวน 20 โรงเรียน) 

กองคลัง 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง) 

- ฝ่ายการเงินและบัญช ี
- ฝ่ายบริหารงานคลัง 
- ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได ้

กองพัสดุและทรัพย์สิน 
ผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง) 

- ฝ่ายจัดหาพัสด ุ
- ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สนิ 
 
  

กองกิจการขนส่ง 
ผู้อ านวยการกองกิจการขนส่ง 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) 

- ฝ่ายบริหารงานขนส่ง 
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
  

ส านักงานเลขานุการ อบจ. 
เลขานุการ อบจ. 

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับกลาง) 

- ฝ่ายกิจการสภา 
- ฝ่ายการประชุม 
- ฝ่ายส่งเสรมิการมีส่วนรว่ม 
  ของประชาชน 

ส านักปลัด อบจ. 
หัวหน้าส านกัปลัด อบจ. 

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับกลาง) 

- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
- ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ 
- ฝ่ายอ านวยการ 
- ฝ่ายส่งเสรมิการทอ่งเที่ยว 

ส านักช่าง 
ผู้อ านวยการส านกัช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับสูง) 

- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
- ส่วนวิศวกรรมการกอ่สร้าง 
   - ฝ่ายออกแบบ 
   - ฝ่ายส ารวจ 
     

- ส่วนพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
   - ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 
   - ฝ่ายเครื่องจกัรกล 
   - ฝ่ายสาธารณูปโภค 

กองสาธารณสุข 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 

(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง) 

- ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
- ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 



 
อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ 

 

(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง  ปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 (ครั้งที่ 2) 

และการก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ 
ในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564) 

 
 

1. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไป
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก          
สตรี  ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส  งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร งานการพาณิชย์         
งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย               
งานวิเทศสัมพันธ์  งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  งานนิติการ งานการเลือกตั้ง  งานคุ้มครองดูแล
และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง ส านัก หรือส่วนราชการใด   
ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นการเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอ่ืน ๆ   ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
2. ส านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ      

งานเลขานุการของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานเลขานุการของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
งานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การประชุมกรรมการต่างๆ ของคณะผู้บริหารหรือสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด การจัดท าระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม การติดตามผลการปฏิบัติงานตาม
มติของคณะผู้บริหารหรือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือกรรมการต่าง ๆ ของสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด งานเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ การประชุม การตั้งกระทู้ถาม ข้อซักถามของสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด งานระเบียบการทะเบียนประวัติ งานสิทธิสวัสดิการของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและ
ที่ได้รับมอบหมาย 

 
3.  กองคลัง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี 

ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานน าส่งเงิน การเก็บ
รักษาเงินและเอกสารทางการเงิน  งานการตรวจสอบใบส าคัญ  ฎีกาทุกประเภท งานการจัดท าบัญชี         
งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืน ๆ 
งานจัดท าหรือช่วยจัดท างบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการ
จัดสรรเงินต่าง ๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานท างบทดลอง
ประจ าเดือน และประจ าปี งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ        
ให้ค าแนะน าทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
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  4.  ส านักช่าง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานส ารวจ งานออกแบบและเขียนแบบ   
งานประมาณราคา งานจัดท าราคากลาง งานจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานจัดเก็บและทดสอบ
คุณภาพวัสดุ งานจัดท าทะเบียนประวัติโครงสร้างพ้ืนฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ า งานติดตั้งซ่อมบ ารุง
ระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง    
งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดท าแผนปฏิบัติงานการก่อสร้าง
และซ่อมบ ารุงประจ าปี งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานจัดท าประวัติ ติดตาม ควบคุมการ
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดท าทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการ
บ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล                 
งานช่วยเหลือสนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชา ติ
และสิ่งแวดล้อม งานจัดท าทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามัน
เชื้อเพลิง  งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่าง ๆ  งานอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
  5.  กองสาธารณสุข  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์
และจัดท าแผนงานด้านสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ งานปูองกันเฝูาระวังและควบคุมโรคติดต่อและ        
โรคไม่ติดต่อ งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ งานสุขาภิบาลชุมชน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานคุ้มครอง
ผู้บริโภค งานให้บริการด้านสาธารณสุข งานเภสัชกรรม งานพยาธิวิทยา งานรังสีวิทยา งานวิชาการทาง
การแพทย์ งานวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ งานการแพทย์ งานการแพทย์ฉุกเฉิน งานรักษาพยาบาล             
งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล งานบริหารสาธารณสุข งานส่งเสริมปูองกัน
ควบคุมโรค งานเวชปฏิบัติครอบครัว งานหลักประกันสุขภาพ งานมาตรฐานและคุณภาพหน่วยบริการ         
งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข งานกฎหมายสาธารณสุข งานแพทย์แผนไทย งานส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์แผนไทย 
งานกายภาพและอาชีวบ าบัด งานฟ้ืนฟูสมรรถภาพและจิตใจผู้ปุวย งานทันตสาธารณสุข งานบริการรักษาความ
สะอาด งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล งานส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส งานปูองกันและบ าบัดการติดสารเสพติด     
งานสัตวแพทย์ งานศึกษา ค้นคว้า วิ เคราะห์ วิจัย วิ เคราะห์ ก าหนดมาตรการและแผนด าเนินงาน            
ด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การเฝูาระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม         
งานส่งเสริมสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม  งานจัดท าและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อม           
งานรณรงค์และการฝึกอบรมสร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม งานวางแผนและจัดท าแผนด าเนินงานด้านการ    
เฝูาระวัง ควบคุมมลพิษทางน้ า อากาศ และเสียง งานเฝูาระวัง บ าบัด ตรวจสอบคุณภาพน้ า อากาศ ของเสียและ
สารอันตรายต่าง ๆ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย 
  6.  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบาย
และแผน งานยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด      
งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น งานประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด       
งานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด งานงบประมาณ งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานจัดท า
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและฉบับเพ่ิมเติม (ถ้ามี) งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและ
โครงการ งานประชาสัมพันธ์ งานบริการและเผยแพร่วิชาการ งานสถิติข้อมูล งานสารสนเทศ งานจัดท าและ
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานบริการข้อมูล สถิติ  ช่วยเหลือให้ค าแนะน า
ทางวิชาการ งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

/7. ส านักการศึกษา... 
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  7.  ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหาร
การศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษา
ตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหาร
วิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา 
งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา  งานศึกษานิ เทศ งาน
ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา         
งานประเพณี ศิลปวัฒธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น งานการกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และ
การศึกษานอกโรงเรียน งานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและกองทุนเพ่ือการศึกษา งานบริการข้อมูล สถิติ 
ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
 

  8.  หน่วยตรวจสอบภายใน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดท าแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปี งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการ
จ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและ
ทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการท าประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตาม
นโยบาย วัตถุประสงค์ และเปูาหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์
และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ  งานประเมินการ
ควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ  งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้
ค าแนะน าแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่
ได้รับมอบหมาย 
 

  9.  กองกิจการขนส่ง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดท ายุทธศาสตร์ แผนงานด้าน       
การขนส่ง งานจัดระเบียบการขนส่ง งานจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าเดือนประจ าปี งานรายงานผล                
การปฏิบัติงาน งานบริหารสถานีขนส่ง ในความรับผิดชอบ งานศึกษาเส้นทางคมนาคมเพ่ือขอก าหนด          
ปรับปรุง และยกเลิกเส้นทาง งานจัดให้มีบริการรถรับจ้าง งานจัดหาดูแลและซ่อมแซมบ ารุงรักษาอาคาร สถานี
ขนส่งและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ งานจัดระเบียบการจราจร งานติดตั้งและซ่อมบ ารุงเครื่องหมายจราจร เส้นจราจร     
งานบริหารพื้นที่ลานจอดรถ งานจัดสรรช่องจอดรถโดยสารประจ าทางและรถรับ-ส่งผู้ใช้บริการ งานรักษาความ
ปลอดภัย งานไฟฟูาส่องสว่าง งานรักษาความสะอาด งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเดินทาง ข้อควรปฏิบัติ        
แก่ผู้ใช้บริการ งานควบคุมจัดระเบียบการติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์ต่างๆ งานจัดบริการห้องสุขา งานจัดให้มี
บริการจ าหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าเบ็ดเตล็ด งานจัดให้มีบริการรับฝากของชั่วคราว การจัดให้มีบริการ
รถเข็นสัมภาระ งานตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและทางน้ า การจัดท าหรือช่วยจัดท างบประมาณ 
งานการเงินและบัญชี งานจัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน การจัดเก็บรายได้ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน            
การเก็บรักษาเงิน จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งานควบคุม
การเบิก-จ่ายตั๋วโดยสาร การจ าหน่ายตั๋วโดยสาร การเก็บรักษาต้นขั้วตั๋วโดยสาร รายงานการใช้ตั๋วโดยสาร   
งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ งานพัสดุ งานควบคุมภายใน งานวางแผนควบคุมการใช้ยานพาหนะ         
งานตรวจสอบยานพาหนะ งานซ่อมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะเครื่องยนต์ เครื่องจักร งานควบคุมประวัติ           
ซ่อมยานพาหนะ งานควบคุมการเบิก-จ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง และน้ ามันหล่อลื่นต่าง ๆ งานส่งเสริมสนับสนุน            
ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

/10. กองพัสดุ... 
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  10.  กองพัสดุและทรัพย์สิน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดท าแผนการจัดซื้อ     
จัดจ้าง จัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
งานจัดท าทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินทุกประเภทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น งานควบคุมตรวจสอบการรับการจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ให้แก่ส่วนราชการต่างๆ งานปรับปรุง ซ่อมแซม 
และบ ารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ งานจ าหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ งานรวบรวมสถิติข้อมูลและระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
พัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุ และทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานจัดท าทะเบียนคุมเอกสารสัญญาซื้อขาย     
สัญญาจ้าง งานขออนุมัติเบิกตัดปี ขอขยายเวลาเบิกตัดปี งานจัดท า งานจัดท าหนังสือรับรองผลงานและ
ทะเบียนคุมหนังสือรับรองผลงาน งานควบคุมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งานจัดท างบทรัพย์สิน งานควบคุม
ตรวจสอบพัสดุประจ าปี งานการจ าหน่ายพัสดุ งานจัดท าบันทึกการยืมทรัพย์สินและทะเบียนคุมการยืม       
งานขออนุญาตใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ งานอนุญาตและจัดท าบันทึกข้อตกลงการให้หน่วยงาน
อ่ืนใช้พัสดุประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งานการค านวณค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินทุกประเภท งานจดทะเบียน
และต่อทะเบียนรถยนต์ส่วนกลาง งานเกี่ยวกับการจัดท าหรือช่วยจัดท างบประมาณ งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน
ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและเงินนอกงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์การด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ 
ครุภัณฑ์ วัสดุ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานตอบข้อซักถาม 
ข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอ่ืน ๆ           
ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
 

  11. กองการเจ้าหน้าที่   มีหน้ าที่ ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล             
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานวิเคราะห์การวางแผนอัตราก าลัง งานจัดตั้งส่วนราชการ          
และการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ งานการก าหนดต าแหน่งและการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง              
งานการสรรหาเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก การย้าย การโอน การรับโอน การคัดเลือก
เพ่ือรับโอน งานบรรจุและแต่งตั้ง งานจัดท า ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ งานระบบ
สารสนเทศข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ งานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง 
และค่าตอบแทน  งานการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ด ารงต าแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้น งานการประเมินเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครู งานการลาทุกประเภท งานสิทธิสวัสดิการ
ทุกประเภท งานส่งเสริมสนับสนุนการเพ่ิมสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน งานแผนพัฒนาบุคลากร งานฝึกอบรม 
งานการรักษาวินัย  การด าเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ งานสนับสนุนเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณ งานการให้พ้นจากราชการ งานเลขานุการของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และท่ีได้รับมอบหมาย 
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