
 
 
 
 
 

ประกาศองคการบรหิารสวนตาํบลเวยีง. 
เรื่อง แผนอัตรากาํลงั 3 ป  

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) 
-------------------------------------- 

ดวยแผนอัตรากําลัง 3 ป (รอบปงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) ขององคการบริหาร 
สวนตําบลเวียง ครบระยะเวลา การใชแผนอัตรากําลัง 3 ป เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2563 

ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 14 ของพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ประกอบกับประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงราย เรื่องหลักเกณฑและ
เง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2545 ขอ 12 ขอ 
13 ขอ 14 ขอ 15 และขอ 16 วาดวยการกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบล ในระยะเวลา 3 ป  
(พ.ศ .2564-2566) และหนั งสือสํ านักงาน ก.จ .  ก .ท .  และ ก.อบต.  ท่ี  มท 0809.2/ว 70  

ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2563 และมติ ก.อบต.จังหวัดเชียงราย ครั้งท่ี 9 / 2563 เม่ือวันท่ี 28 กันยายน 
2563 มีมติเห็นชอบการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป รอบปงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ขององคการ
บริหารสวนตําบลเวียง จึงขอประกาศใชแผนอัตรากําลัง 3 ป รอบปงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 เปนตนไป 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี  2 ตุลาคม พ.ศ.2563 

 
 (ลงชื่อ) 

           (นายกิตติพงษ    วงษา) 
                             นายกองคการบริหารสวนตําบลเวียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

ประกาศองคการบรหิารสวนตาํบลเวยีง. 
เรื่อง โครงสรางสวนราชการและการแบงงานภายในแผนอัตรากาํลงั 3 ป  

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) 
-------------------------------------- 

ดวยแผนอัตรากําลัง 3 ป (รอบปงบประมาณ พ.ศ.2551-2563) ขององคการบริหาร 
สวนตําบลเวียง ครบระยะเวลา การใชแผนอัตรากําลัง 3 ป เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2563 

ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 14 ของพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ประกอบกับประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงราย เรื่องหลักเกณฑและ
เง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2545 ขอ 12 ขอ 
13 ขอ 14 ขอ 15 และขอ 16 วาดวยการกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบล ในระยะเวลา 3 ป  
(พ.ศ.2564-2566) และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 70 ลงวันท่ี 19 
มิถุนายน 2563 และมติ ก.อบต.จังหวัดเชียงราย ครั้งท่ี 9 / 2563 เม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2563   

จึงกําหนดโครงสรางสวนราชการและการแบงงานภายในตามแผนอัตรากําลัง 3 ป รอบปงบประมาณ  
พ.ศ.2561-2563 ขององคการบริหารสวนตําบลเวียง รายละเอียดปรากฏตามโครงสรางสวนราชการ แนบ
ทายประกาศนี้ 

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 เปนตนไป 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี  2 ตุลาคม พ.ศ.2563 

 
 (ลงชื่อ) 

           (นายกิตติพงษ    วงษา) 
                             นายกองคการบริหารสวนตําบลเวียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงสรางสวนราชการและการแบงงานภายใน 
(รอบปงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) 

แนบทายประกาศองคการบรหิารสวนตาํบลเวยีง ลงวนัที ่2 ตลุาคม พ.ศ.2563) 
 

ที ่ สวนราชการ การแบงงานภายใน หมายเหต ุ
๑ สํานักปลัด อบต. ๑) งานการเจาหนาท่ี 

๒) งานธุรการ 
๓) งานบริหารงานท่ัวไป 
๔) งานนโยบายและแผน 
๕) งานสงเสริมการเกษตร 
๖) งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
๗) งานกฎหมายและคดี 
๘) งานพัฒนาชุมชน 
๙) งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

๒) กองคลัง 1) ฝายการเงิน มี 2 งานไดแก 
      (1.1)งานการเงิน 
      (1.2) งานบัญชี 
2) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
3) งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
4) งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 

 

๓) กองชาง 1) งานกอสราง 
2) งานประสานสาธารณูปโภค 
3) งานออกแบบควบคุมอาคาร 
4) งานผังเมือง 
5) งานโยธา 
6) งานสํารวจ 
7) งานธุรการ 

 

๔) กองการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑) งานบริหารการศึกษา 
๒) งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

๕) หนวยตรวจสอบภายใน งานตรวจสอบภายใน 
 

 

 

 

(ลงชื่อ) 
           (นายกิตติพงษ    วงษา) 
                             นายกองคการบริหารสวนตําบลเวียง 

 

 



 
 
 
 
 

ประกาศองคการบรหิารสวนตาํบลเวยีง. 
เรื่อง กาํหนดอํานาจหนาที่ของกองหรือสวนราชการตามแผนอตัรากาํลัง 3 ป  

(รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) 
-------------------------------------- 

ดวยแผนอัตรากําลัง 3 ป (รอบปงบประมาณ พ.ศ.2551-2563) ขององคการบริหาร 
สวนตําบลเวียง ครบระยะเวลา การใชแผนอัตรากําลัง 3 ป เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2563 

ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 14 ของพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ประกอบกับประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงราย เรื่องหลักเกณฑและ
เง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2545 ขอ 12 ขอ 
13 ขอ 14 ขอ 15 และขอ 16 วาดวยการกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบล ในระยะเวลา 3 ป  
(พ.ศ.2564-2566) และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 70 ลงวันท่ี  

19 มิถุนายน 2563  และมติ ก.อบต.จังหวัดเชียงราย ครั้งท่ี 9 / 2563 เม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2563   
จึง กําหนดอํานาจหนา ท่ีของกองหรือส วนราชการ ตามแผนอัตรากําลั ง 3 ป  รอบปงบประมาณ  
พ.ศ.2564-2564 ขององคการบริหารสวนตําบลเวียง รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบทายประกาศนี้ 

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 เปนตนไป 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ.2563 

 
 (ลงชื่อ) 

           (นายกิตติพงษ    วงษา) 
                             นายกองคการบริหารสวนตําบลเวียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



บัญชกีาํหนดอํานาจหนาที่ของกองหรือสวนราชการตามกรอบแผนอตัรากําลงั ๓  ป 
(รอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕66 ) 

(แนบทายประกาศองคการบรหิารสวนตาํบลเวยีง ลงวนัที ่2 ตลุาคม พ.ศ.2563 ) 
 

ที ่
กอง / สวน

ราชการ 
อาํนาจหนาที ่ หมายเหต ุ

๑ สาํนกัปลดั  
อบต. 

สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับราชการทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบล และราชการที่มิไดกําหนดใหเปน
หนาที่ของสวนราชการใดในองคการบริหารสวนตําบลโดยเฉพาะ แบงงานภายในออกเปน 9 งาน คือ 
 
•   งานบริหารทั่วไป มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ  
          งานอํานวยการและขอมูลขาวสารทั่วไป การจัดทําทะเบียนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล งานรัฐพิธี งานกิจการสภา อบต. งานเลือกตั้ง งาน
การประชุมและงานอ่ืนที่เก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 

•  งานนโยบายและแผน มีหนาที่ความรับผิดชอบ 
           งานวชิาการและเผยแพรวิชาการ งานนโยบายขององคการบริหารสวนตาํบล งานจัดทําแผนพัฒนาตาํบล และแผนยทุธศาสตรการพฒันาองคการ
บริหารสวนตาํบล งานจัดทาํขอบัญญัติงบประมาณ งานงบประมาณ งานอินเตอรเน็ตตําบล และงานอ่ืนๆ ทีไ่ดรับมอบหมาย 

•  งานกฎหมายและคด ีมีหนาทีค่วามรับผิดชอบ 
           งานกฎหมายและนิติกรรม งานการดําเนนิการทางคดขีององคการบริหารสวนตําบล งานศาลปกครอง งานรองเรียน รองทุกขและอุทธรณ   งานศูนย
ดํารงธรรมประจําตําบล และงานอ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

•  งานปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั มีหนาที่ความรับผิดชอบ 
           งานอํานวยการ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานชวยเหลือฟนฟูบรรเทาความเดือดรอนของราษฎรผูประสบภัย งานกูภัย งานสนบัสนุนและ

ใหบริหารประชาชนในกิจการสาธารณประโยชน งานรักษาความสงบเรียบรอย  งานอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน และงานอ่ืนๆ ทีไ่ดรับมอบหมาย 

• งานพฒันาชมุชน มีหนาที่ความรับผิดชอบ  
        งานสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน งานจดัระเบียบชมุชน งานสังคมสงเคราะห งานพิทักษสิทธิเด็กและสตรี งานสงเสริมอาชีพและขอมูลแรงงาน 
งานพฒันาสตรีและเยาวชน งานสนบัสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี และงานอ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

 

 



 

ที ่
กอง / สวน

ราชการ 
อาํนาจหนาที ่ หมายเหต ุ

๑ สาํนกัปลดั  
อบต. 

•  งานการเจาหนาที ่มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ 
           เก่ียวกับการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณเหรียญจักรพรรดิมาลา  การเตรียมการเลือกตั้ง การจัดทําคําสัง่และประกาศตาง ๆ การแจงมติ
และคําสัง่ตาง ๆ การบริหารงานบุคคล การบรรจุแตงตั้ง โอนยาย และการเลื่อนระดับ การสอบแขงขันสอบคัดเลือกและการคัดเลือกการจัดทําทะเบยีนประวตัิ
และบัตรประวัติของบุคลากร การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธภิาพของบุคลากร  การประเมินผลการปฏิบัติงาน การขออนุมัตปิรับปรุงตาํแหนงและ
อัตรากําลัง การพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน การใหบําเหน็จความชอบ งานสวสัดิการพนักงาน/ลูกจาง การลาทุกประเภท และงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 

•  งานสงเสรมิการเกษตร มีหนาที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับ  
           งานการสงเสริมทางดานเกษตร พืชไร พืชสวน    งานประสานการแกไขปญหาการผลติแกเกษตรกรและการชวยเหลือ เกษตรกร ผูประสบภัย 
ธรรมชาต ิ  งานสงเสริม สนบัสนุน และพัฒนาการรวมกลุมอาชีพการเกษตรของเกษตรกร การสรางกระบวนการเรียนรู การมีสวนรวม เครือขาย และให
เกษตรกรมีอํานาจในการจัดการพัฒนาชุมชนและพึ่งพาตนเองมากข้ึน และงานอ่ืนๆ ที่ ที่เก่ียวของและไดรับมอบหมาย 

•  งานสงเสรมิสขุภาพและสาธารณสุข มีหนาที่ความรับผิดชอบ  
           เก่ียวกับงานควบคุมโรค ตามแผนงานการสาธารณสุขและขอบังคับตาํบล การวางแผนการสาธารณสุข ประมวลและวเิคราะหขอมูลทางสถิติเก่ียวกับ
สาธารณสุข งานเฝาระวงัโรค การเผยแพรฝกอบรม การใหสุขศึกษา และจัดทํางบประมาณตามแผนงานสาธารณสุข การใหบริการสาธารณสุข งานดาน
สิ่งแวดลอม และงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 

• งานธรุการ มีหนาที่ความรับผิดชอบ 
งานธุรการ งานสารบรรณ  งานการบนัทึกขอมูล  การติดตอ ประสานงาน ดูแฟมเอกสารเสนอหองปลัดองคการบริหารสวนตาํบลเวียง  และหอง 

นายกองคการบริหารสวนตําบลเวียง  งานการใหบริการดานขอมูลขาวสารและการประชาสัมพนัธทั่วไป งานการใหบริการการประชาสัมพนัธ  และการ
ใหบริการทั่วไป งานทะเบียนคุมวันลาของพนักงานสวนตําบลพนักงานจาง งานดานการบริการเลี้ยงรับรองการประชุม หรือการสมัมนา การรายงานขอมูลหรือ
ผลการดําเนนิงาน ดานตางๆ ในอํานาจหนาที่ ตามรอบการรายงาน งานกิจกรรม ๕ ส. สํานักปลัดองคการบริหารสวนตาํบล งานคุมทะเบียนทรัพยสนิของ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตาํบล งานอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวของ หรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

 

 
 



ที ่
กอง / สวน
ราชการ 

อาํนาจหนาที ่ หมายเหต ุ

 กองคลงั กองคลงั มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับงาน ดังนี ้

•  งานการเงนิ มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ 
           เก่ียวกับ การเงิน การเบิกจาย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงนิ การตรวจเงนิ งานจัดทาํฎีกาเบิกจายเงิน การหักภาษีเงนิไดและนาํสงภาษี การตัดโอน
เงินเดือน งานเก็บรักษาเงิน งานขออนุมัติเบิกเงินตัดป และขอขยายเวลาเบิกจาย รายงานเงนิ คงเหลือประจําวัน และงานอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวของ หรือตามที่ไดรับ
มอบหมาย 

•  งานบญัช ีมีหนาที่ความรับผดิชอบ 
           งานจัดทําบัญชทีุกประเภท งานทะเบียนคุมเงนิรายได-รายจาย รวบรวมสถิติเงนิไดประเภทตาง ๆ งานจดัทํางบและแสดงฐานะการเงนิ งบทรัพยสิน 
หนี้สิน งบโครงการเงินสะสม  และงานอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวของ หรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

•  งานจดัเกบ็และพฒันารายได มีหนาที่ความรับผิดชอบ 
            งานจัดเก็บรายไดและพัฒนารายได งานภาษีอากร คาธรรมเนียมการจัดหาผลประโยชนจากสิ่งกอสรางและทรัพยสิน งานจัดทํา/ตรวจสอบบัญชี  
งานควบคุมกิจการคาและคาปรับ งานทะเบยีนควบคุมและเรงรัดรายได  งานจดัทําประกาศใหมายื่นแบบแสดงรายการทรัพยสนิเพื่อยื่นชําระภาษี งาน
ตรวจสอบและการจัดทําบัญชผีูที่อยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณ จัดเก็บจากทะเบียนคุมผูชําระภาษี (ผ.ท.๕) งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการ
ทรัพยสิน หรือแบบคํารองของผูเสีย ภาษีคาธรรมเนียมและรายไดอ่ืน ๆ งานพิจารณาการประเมินและกําหนดคาภาษีคาธรรมเนียมในเบื้องตน งานแจงผลการ
ประเมินคาภาษีแกผูเสียภาษี งานจัดเก็บและรับชําระเงินรายไดจากภาษีอากร คาธรรมเนียมและรายไดอ่ืน งานดําเนนิงานเก่ียวกับการพิจารณาอุทธรณภาษี
งานประชาสัมพนัธเก่ียวกับการชําระภาษีอากร และงานอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวของ หรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

•  งานทะเบยีนทรพัยสนิและพสัด ุมีหนาที่ความรับผิดชอบ 
            งานทะเบียนทรัพยสนิและแผนที่ภาษี งานพัสดุ งานขออนุมัติจัดซื้อจัดจาง งานทะเบียนเบิกจายวัสดุครุภัณฑและยานพาหนะ งานการจัดทํา
ทะเบียนพสัด ุงานการตรวจสอบและการรับจายพสัดุและเก็บรักษาพสัด ุงานการจําหนายพัสด ุและงานอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวของ หรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

 

 



ที ่
กอง / สวน
ราชการ 

อาํนาจหนาที ่ หมายเหต ุ

 กองชาง กองชาง มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน ดังนี ้

• งานกอสราง มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ 
          งานกอสรางและบูรณะถนน งานกอสรางและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ งานระบบขอมูลและแผนทีเ่สนทางคมนาคม งานบํารุงรักษาเครื่องจักรและ
ยานพาหนะ และงานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือไดรบัมอบหมาย 

• งานออกแบบควบคมุอาคาร มีหนาที่และความรับผิดชอบ 
           การเขียนแบบและคัดลอกแบบแปลนของทางอาคาร สะพาน และส่ิงกอสรางอื่น ๆ งานควบคุมการขออนญุาตกอสรางอาคาร งานตรวจสอบการสรางอาคาร 
และงานอื่น ๆ ทีเกี่ยวของหรอืไดรับมอบหมาย 

• งานผงัเมอืง มีหนาที่และความรบัผิดชอบ 
          งานสํารวจและแผนที ่การราง เขียนแบบแปลน แผนผังสําหรับการวางผังเมือง ดําเนินการสํารวจ รวบรวม ตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ ทาง
วิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมของพ้ืนทีแ่ละชุมชนในบริเวณเขตสํารวจ เพ่ือการวางผังเมืองและงานอื่น ๆ ทีเกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย 

• งานประสานสาธารณปูโภค มีหนาที่ความรับผิดชอบ 
         งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา งานระบายน้ํา งานจัดและตกแตงสถานที ่งานประมาณราคา งานซอมบํารงุรักษา และงานอื่น ๆ ทีเกี่ยวของ

หรือไดรับมอบหมาย 

• งานธรุการ มีหนาที่รับผิดชอบ 
         งานสารบรรณ (รบั-สง จัดทํา ตอบรับ จัดเก็บ หนงัสือราชการของกองชาง) งานจัดทําฏีกาคาใชจายตาง ๆ  ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปของ
กองชาง งานบรกิารดานเอกสารการขออนญุาตปลูกสราง ขอใบรบัรองส่ิงปลูกสราง งานสนับสนุนและบริการขอมูลขาวสารดานงานสํารวจ ออกแบบ ควบคุมอาคาร 
และการกอสราง งานประชาสัมพันธขอมูลขาวสารกองชาง งานสนับสนุนและบริการประชาชน ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

• งานสาํรวจ มีหนาที่รับผิดชอบ 
         งานสํารวจออกแบบโครงการงานแผนการปฏิบัติงานสํารวจและออกแบบทางดานวศิวกรรมงานชวยเหลือสนับสนุนทางดานวิชาการและเทคนคิในการสํารวจ
และออกแบบเกี่ยวกบังานทางดานวิศวกรรมแกหนวยงานอืน่ๆ ที่รองขอ งานสํารวจและออกแบบประมาณการโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการกอสราง บูรณะบํารงุ
ซอมแซม งานเจาะสํารวจและทดสอบในภาคสนาม และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของและไดรับมอบหมาย 

• งานโยธา  มีหนาที่รับผิดชอบ 
         งานออกแบบ เขียนแบบทางดานสถาปตยกรรม งานวางโครงการ จัดทําผัง และควบคุมการ กอสรางทาง สถาปตยกรรม งานใหคําปรึกษาแนะนําดาน
สถาปตยกรรม งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสรางดานสถาปตยกรรม ตามกฎหมาย งานสํารวจขอมูลเพ่ือออกแบบสถาปตยกรรม งานประมาณราคา
คากอสรางทางดานสถาปตยกรรม งานใหบริการดานสถาปตยกรรม และงานอื่นๆที่เกี่ยวของหรอืตามที่ไดรับมอบหมาย 

[ 



ที ่
กอง / สวน
ราชการ 

อาํนาจหนาที ่ หมายเหต ุ

 กอง
การศกึษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

 กองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน ดังนี ้
 
• งานสงเสรมิการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  มีหนาทีร่บัผดิชอบ เกีย่วกบั งานสงเสริมและสนบัสนนุการศึกษาทัง้ในระบบ นอกระบบ และตาม 
อัธยาศัย  งานสงเสริมและสนบัสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  งานสนับสนุนกิจการศาสนา งานสนบัสนุนศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีทองถ่ิน  
งานสงเสริมและสนบัสนนุการกีฬาและนันทนาการ งานสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 
 
• งานบรหิารการศึกษา มีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับ งานบริหารงานทั่วไป งานแผนงานและวิชาการ สงเสริมและพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวยั  
งานบริหารจัดการสถานศึกษา งานขอมูลการศึกษา และงานอ่ืนๆที่เก่ียวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
  

      
 

 
         
     (ลงชื่อ) 

                                             (นายกิตติพงษ   วงษา) 
                                                        นายกองคการบริหารสวนตําบลเวียง 

 

 


