ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเวียงห้าว
เรื่อง การกาหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งงานภายใน และการกาหนดอานาจหน้าที่ของ
กองหรือส่วนราชการในแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566
( ปรับปรุงครั้งที่ 2 / 2564 )
……………………………………………………………….
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลเวียงห้าว ได้ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งงานภายใน
และการกาหนดอานาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการ ในแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 – 2566 โดยมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไปนั้น
เพื่อให้การประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ การแบ่งงานภายใน และการกาหนดอานาจ
หน้าทีข่ องกองหรือส่วนราชการ ในองค์การบริหารส่วนตาบลเวียงห้าว เป็นไปตามหนังสือสานักงาน
ก.อบต.ที่ มท. 0809.2 / ว143 เรื่อง ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกีย่ วกับโครงสร้างการ
แบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร การปฏิบตั ิงานของพนักงานส่วนตาบล และกิจการอันเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตาบล ( ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 ) ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563
อาศัยอานาจตามความในข้อ 227 ของประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ( เพิ่มเติม ) พ.ศ. 2563 ประกอบ
กับมติ ก.อบต.จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 4 / 2564 เมือ่ วันที่ 28 เมษายน 2564 มีมติเห็นชอบให้
กาหนดโครงสร้างส่วนราชการการ การแบ่งงานภายใน และอานาจหน้าทีข่ องกอง หรือส่วนราชการใน
แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564–2566 ขององค์การบริหารส่วนตาบลเวียงห้าว
รายละเอียดปรากฏตามโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งงานภายใน และอานาจหน้าที่ของกองหรือส่วน
ราชการ แนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564
( ลงชือ่ )
( นายสอน ศรีวชิ ัยเชียร )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเวียงห้าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลวียงห้าว
เรื่อง แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ( ปรับปรุงครั้งที่ 2 / 2564 )
.........................................................................
โดยที่ ก.ถ. และ ก.อบต. ได้ประกาศกาหนดประเภท ขององค์การบริหารส่วนตาบล
มาพิจารณากาหนดโครงสร้างส่วนราชการ และระดับตาแหน่งสายงานผู้บริหาร ให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเพื่อรองรับอานาจหน้าที่ จึงสมควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ส่วนราชการและระดับตาแหน่งสายงานผู้บริหาร ในแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 – 2566 ให้สอดคล้องกับโครงสร้างส่วนราชการและอานาจหน้าที่ที่กาหนดขึ้นใหม่
อาศัยความตามมาตรา 15 ประกอบมาตรา 25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดเชียงราย
ในการประชุมครั้งที่ 4 / 2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 จึงให้แก้ไขข้อมูลโครงสร้าง
การแบ่งส่ว นราชการ และระดับ ตาแหน่งสายงานผู้บริห าร ในแผนอัต รากาลั ง 3 ปี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564–2566 ดังนี้
ข้อ 1. ประกาศฉบับนี้เรียกว่า ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเวียงห้าว เรื่อง แผน
อัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564–2566 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ปรับปรุงครั้ง ที่
2/2564 )
ข้อ 2. ประกาศฉบับนีม้ ีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563
ข้อ 3. ให้ยกเลิก โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและระดับตาแหน่งสายงานผู้บริหาร
ในแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ถ้ามี )
โดยให้เป็นไปตามโครงสร้างส่วนราชการและระดับตาแหน่งสายงานผู้บริหาร ฉบับนี้แทน
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕64
( ลงชื่อ )
( นายสอน ศรีวิชัยเชียร )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเวียงห้าว

บัญชีกาหนดอานาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการตามกรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ( ปรับปรุงครั้งที่ 2 / 2564 )
( แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเวียงห้าว ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 )
ที่

กอง / ส่วนราชการ

อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

1

สานักปลัด อบต.

สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่ความรับผิ ดชอบเกี่ยวกับ งานราชการทั่ว ไปขององค์การบริห ารส่ว นตาบล
งานเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และเลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงาน
จ้าง งานสวัสดิการทางสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส งานส่งเสริม
การท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร งานการพาณิชย์ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานรั กษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร งานประชาสั มพันธ์ งานส่ งเสริมและพัฒ นาเทคโนโลยีส ารสนเทศ งานนิติการ
งานการเลือกตั้ง งานคุ้มครองดูแลและบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อม และราชการที่มิได้กาหนดให้เป็ นหน้าที่
ของกอง สานัก หรือส่วนราชการใดในองค์กรบริหารส่วนตาบลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกากับและเร่งรัดการปฏิบัติการราชการ
ของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตาบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คาแนะนาทางวิชาการงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ

ที่

กอง / ส่วนราชการ

อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

2

กองคลัง

กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้
งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานนาส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบ
ใบสาคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทาบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
เงินบาเหน็จ บานาญ และเงินอื่น ๆ งานจัดทาหรื อช่วยจัดทางบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงิน
การคลัง งานการจัดสรรเงินต่าง ๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทางบทดลอง
ประจาเดือนและประจาปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจาหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน
ต่าง ๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คาแนะนาทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง
การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

3

กองช่าง

กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสารวจ งานออกแบบ และเขียนแบบ งานประมาณราคา งานจัดทาราคากลาง
งานจัดทาข้อมูลด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดทาทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร
สะพาน คลอง แหล่งน้า งานติดตั้งซ่อมบารุงระบบไฟส่องสว่า งและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตาม
พระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดทาแผนปฏิบัติงาน
การก่อสร้างและซ่อมบารุงประจาปี งานการควบคุมก่อสร้างและซ่อมบารุง งานจัดทาประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติ งาน
เครื่ อ งจั ก รกล งานจัดท าทะเบีย นประวัติก ารใช้เครื่องจั กรกลและยานพาหนะ งานแผนการบ ารุง รักษาเครื่ องจั กรกลและ
ยานพาหนะ งานเกี่ยวกับการประปา งานเกี่ยวกับการช่างสุ ขาภิบาล งานช่ว ยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล งานช่ว ยเหลื อ
สนับสนุนการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลื อสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานจัดทาทะเบียน
ควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ามันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คาแนะนาทาง
วิชาการด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ

ที่
4

5

กอง / ส่วนราชการ

อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

กองการศึกษา ศาสนา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ทั้ง
และวัฒนธรรม
การศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และศึกษาตามอัธ ยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย
อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา งานบริหารด้านวิชาการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษา
ปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา
งานศึกษานิเทศ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลั กสู ตร งานพัฒนาสื่ อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
งานการศาสนา งานบารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งานการกีฬาและ
นันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน งานศูนย์พั ฒนาเด็กเล็ก งานสงเสริมด้านสวัสดิการ
สวัสดิภาพ และกองทุนเพื่อการศึกษา งานบริหารบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
สังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณียังไม่จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คาแนะนา
ทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการมอบหมาย
หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิ ดชอบเกี่ยวกับ งานจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี งานการตรวจสอบ
ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารทางการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บ
รั ก ษาหลั ก ฐานการเงิ น การบั ญ ชี งานตรวจสอบการสรรหาพั ส ดุ แ ละทรั พ ย์ สิ น การเก็ บ รั ก ษาพั ส ดุ แ ละทรั พ ย์ สิ น
งานตรวจสอบการทาประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาบล งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผล
การดาเนินงานตามแผนงานโครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผ ล และประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิ ทธิภ าพ ประหยัด คุ้มค่า ในการใช้ทรัพยากรของ
ส่วนราชการต่าง ๆ งานประเมิน การควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายในงานบริการ
ข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คาแนะนาแนวทางการแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจ และผู้เกี่ยวข้อง งานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
( ลงชื่อ )
( นายสอน ศรีวิชัยเชียร )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเวียงห้าว
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