
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงหา้ว 
เรื่อง  การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ  การแบ่งงานภายใน  และการก าหนดอ านาจหน้าที่ของ

กองหรือส่วนราชการในแผนอัตราก าลัง 3 ป ีประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2564 – 2566 
 (  ปรับปรุงครั้งที่  2 / 2564  ) 

………………………………………………………………. 
 

         ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงห้าว ไดป้ระกาศโครงสร้างสว่นราชการ การแบ่งงานภายใน  
และการก าหนดอ านาจหน้าที่ของกองหรือสว่นราชการ   ในแผนอตัราก าลัง  3 ป ี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 – 2566  โดยมีผลบังคบัใช้ตัง้แต่วนัที่  1  ตุลาคม  2563  เป็นต้นไปนั้น 
        เพื่อใหก้ารประกาศโครงสรา้งการแบ่งสว่นราชการ   การแบ่งงานภายใน  และการก าหนดอ านาจ
หน้าทีข่องกองหรือสว่นราชการ   ในองค์การบริหารสว่นต าบลเวียงห้าว     เป็นไปตามหนงัสือส านกังาน 
ก.อบต.ที่ มท. 0809.2 / ว143  เรื่อง  ประกาศ ก.อบต. เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับโครงสร้างการ
แบ่งสว่นราชการ  วธิีการบรหิาร    การปฏิบตัิงานของพนักงานส่วนต าบล    และกิจการอนัเกี่ยวกับการ
บริหารงานบคุคลในองค์การบริหารส่วนต าบล  ( ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2563 )  ลงวนัที่ 30 ตุลาคม  2563   
       อาศัยอ านาจตามความในข้อ  227  ของประกาศ ก.อบต.จงัหวัดเชียงราย  เรื่อง  หลกัเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกบัการบรหิารงานบุคคลขององค์การบรหิารส่วนต าบล  ( เพ่ิมเติม )  พ.ศ. 2563 ประกอบ
กับมติ ก.อบต.จังหวดัเชียงราย  ครั้งที่  4 / 2564  เมือ่วันที ่ 28  เมษายน  2564  มีมติเห็นชอบให้
ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการการ  การแบง่งานภายใน  และอ านาจหน้าทีข่องกอง  หรือส่วนราชการใน
แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564–2566 ขององค์การบรหิารส่วนต าบลเวียงห้าว  
รายละเอียดปรากฏตามโครงสร้างสว่นราชการ  การแบง่งานภายใน  และอ านาจหน้าที่ของกองหรอืส่วน
ราชการ  แนบท้ายประกาศนี้   
 

         ทั้งนี้  ตั้งแตบ่ัดนี้   เป็นตน้ไป 
 

                ประกาศ  ณ  วันที ่ 25  เดอืน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
                                                (  ลงชือ่ ) 
                                                           (  นายสอน    ศรีวชิัยเชียร  ) 
                                                    นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลเวียงห้าว 
 
                                                    



 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวียงห้าว 
เรื่อง    แผนอัตราก าลัง  ๓  ปี   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6   

 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ( ปรับปรุงครั้งที ่ 2 / 2564 ) 
.........................................................................                    

              โดยที่  ก.ถ. และ ก.อบต.  ได้ประกาศก าหนดประเภท    ขององค์การบริหารส่วนต าบล
มาพิจารณาก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ   และระดับต าแหน่งสายงานผู้บริหาร   ให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเพ่ือรองรับอ านาจหน้าที่   จึงสมควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง 
ส่วนราชการและระดับต าแหน่งสายงานผู้บริหาร  ในแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 – 2566  ให้สอดคล้องกับโครงสร้างส่วนราชการและอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดขึ้นใหม่ 
 

           อาศัยความตามมาตรา 15 ประกอบมาตรา 25  วรรคท้าย  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542และมตคิณะกรรมการพนักงานสว่นต าบลจังหวัดเชียงราย  
ในการประชุมครั้งที่  4 / 2564  เมื่อวันที่  28 เมษายน  2564  จึงให้แก้ไขข้อมูลโครงสร้าง 
การแบ่งส่วนราชการ และระดับต าแหน่งสายงานผู้บริหาร ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564–2566  ดังนี้ 
           ข้อ 1. ประกาศฉบับนี้เรียกว่า ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงห้าว เรื่อง แผน
อัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564–2566  ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ปรับปรุงคร้ังที่ 
2/2564 ) 
            ข้อ 2.  ประกาศฉบับนีม้ีผลบังคับใช้ตัง้แตว่ันที่  1  ตุลาคม  2563 
            ข้อ 3.  ให้ยกเลิกโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและระดับต าแหน่งสายงานผู้บริหาร             
ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 - 2566  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ( ถ้ามี )  
โดยให้เป็นไปตามโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งสายงานผู้บริหาร  ฉบับนี้แทน 

           
           ประกาศ  ณ  วันที ่  25   พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕64 
 
 

                                                             ( ลงชื่อ ) 
                                                ( นายสอน  ศรวีิชัยเชียร ) 

                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงหา้ว 
 
 
 
 



บัญชีก าหนดอ านาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ( ปรับปรุงครั้งที่ 2 / 2564 ) 

( แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงห้าว  ลงวันที่  25  พฤษภาคม  2564 ) 
 

ที ่ กอง / ส่วนราชการ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

หมายเหตุ 

1 ส านักปลัด อบต. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล      
งานเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการนายกองค์การบริหาร                
ส่วนต าบล งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้าง     งานสวัสดิการทางสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส งานส่งเสริม
การท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร งานการพาณิชย์ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย               
งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ                    
งานการเลือกตั้ง งานคุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อม และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็ นหน้าที่
ของกอง ส านัก หรือส่วนราชการใดในองค์กรบริหารส่วนต าบลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติการราชการ
ของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



ที ่ กอง / ส่วนราชการ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

หมายเหตุ 

2 กองคลัง กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้          
งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบ
ใบส าคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดท าบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน                
เงินบ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืน ๆ งานจัดท าหรือช่วยจัดท างบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงิน
การคลัง งานการจัดสรรเงินต่าง ๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานท างบทดลอง
ประจ าเดือนและประจ าปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจ าหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน
ต่าง ๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง 
การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

 

3 กองช่าง กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานส ารวจ งานออกแบบ และเขียนแบบ งานประมาณราคา งานจัดท าราคากลาง                
งานจัดท าข้อมูลด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดท าทะเบียนประวัติโครงสร้างพ้ืนฐาน อาคาร 
สะพาน คลอง แหล่งน้ า งานติดตั้งซ่อมบ ารุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตาม
พระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดท าแผนปฏิบัติงาน
การก่อสร้างและซ่อมบ ารุงประจ าปี งานการควบคุมก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานจัดท าประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติ งาน
เครื่องจักรกล งานจัดท าทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะ งานเกี่ยวกับการประปา งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล งานช่วยเหลือ
สนับสนุนการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานจัดท าทะเบียน
ควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทาง
วิชาการด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

 



ที ่ กอง / ส่วนราชการ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

หมายเหตุ 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ  งานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ทั้ง
การศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย 
อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา งานบริหารด้านวิชาการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษา
ปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา 
งานศึกษานิเทศ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา                 
งานการศาสนา งานบ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งานการกีฬาและ
นันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานสงเสริมด้านสวัสดิการ 
สวัสดิภาพ และกองทุนเพ่ือการศึกษา งานบริหารบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
สังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณียังไม่จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน า
ทางวิชาการ งานอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องที่ได้รับการมอบหมาย  

 

5 หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี งานการตรวจสอบ         
ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารทางการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บ
รักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน                       
งานตรวจสอบการท าประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผล        
การด าเนินงานตามแผนงานโครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่า ในการใช้ทรัพยากรของ                
ส่วนราชการต่าง ๆ งานประเมิน การควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายในงานบริการ
ข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าแนวทางการแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจ  และผู้เกี่ยวข้อง งานอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 
  ( ลงชื่อ )                      

                                           ( นายสอน   ศรีวิชัยเชยีร ) 
                                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงห้าว 


