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ประกาศองคการบรหิารสวนตาํบลเวยีง 
เรื่อง  ปรับปรงุแผนอตัรากาํลงั 3 ป (ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) 

ฉบบัปรบัปรงุครั้งที ่2 

-------------------------------------------------- 
  ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566) ขององคการบริหารสวนตําบล
เวียง มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี  1  ตุลาคม  2563 ประกอบกับหนังสือ สํานักงาน ก.อบต.ท่ี มท 0809.2/    
ว 143  เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับโครงสรางการแบงสวนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงาน      
ของพนักงานสวนตําบล และกิจการอันเ ก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนตําบล  
(ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2563) ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2563 นั้น 

  อาศัยอํานาจตามขอ 227 ของประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑและ
เง่ือนไขเก่ียวกับหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (เพ่ิมเติม) พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 
7 ธันวาคม 2563  ประกอบกับมติ ก.อบต.จังหวัดเชียงราย ครั้งท่ี 4 / 2564 เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2564  
มีมติเห็นชอบปรับปรุงแผนอัตรากําลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 
ขององคการบริหารสวนตําบลเวียงรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ 

  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 เปนตนไป 

                                   ประกาศ  ณ  วันท่ี  17  พฤษภาคม  2564 

 

 

              ( นายกิตติพงษ  วงษา ) 
                                                           นายกองคการบริหารสวนตําบลเวียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสรางสวนราชการ  และ การแบงงานภายในแผนอตัรากําลงั 3 ป 
ปงบประมาณ  2564-2566 (ปรบัปรงุครัง้ที ่1) 

(แนบทายประกาศ  องคการบรหิารสวนตาํบลเวยีง  ลงวนัที ่17 พฤษภาคม 2564 )  
โครงสรางตามแผนอตัรากาํลงัปจจุบนั โครงสรางตามแผนอตัรากาํลงัใหม หมายเหต ุ

1. สาํนักปลดั อบต. 
1.1  งานบริหารงานท่ัวไป 

1.2 งานการเจาหนาท่ี 

๑.3 งานกฎหมายและคดี 

1.๔ งานนโยบายและแผน 

1.๕ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

1.6 งานสงเสริมการเกษตร 

1.7 งานพัฒนาชุมชน 

1.8 งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 

1.  สาํนักปลดั  อบต. 
    1. งานราชการท่ัวไป ของ อบต. 
    2. งานพัฒนาชุมชน 
    3. งานนิติการ 
    4. งานยุทธศาสตรและงบประมาณ 
    5. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    6. งานสงเสริมการเกษตร 
    7.  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
    8.  งานกิจการพาณิชย  
2. กลุมงานบรรจแุตงตัง้และอัตรากาํลงั*** 
   -  งานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 

   -  งานสงเสริมและพัฒนาบุคลากร 

   -  งานวินัยและสงเสริมคุณธรรม 

   -  งานบุคลากรทางการศึกษา 

   -  งานสิทธิและสวัสดิการ 

   -  งานสรรหาและเลือกสรร 

   -  งานบรรจุแตงตั้งและอัตรากําลัง 

   -  งานธุรการ 

***เปลี่ยนชื่อ

สวนราชการให

สอดคลองกับ

ชื่อตามบัญชี

โครงสรางสวน

ราชการและ

อํานาจหนาท่ี

ขององคการ

บริหารสวน

ตําบล 

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

 

2.  กองคลงั 
2.1  งานบริหารงานคลัง  
2.2  ฝายการเงินและบัญชี มี 1 งานไดแก 
      (1.1) งานการเงินและบัญชี 
2.3 งานพัฒนารายได 
2.4 งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
2.5 งานพัสดุและทรัพยสิน 
2.6  งานบําเหน็จ บํานาญ  
2.7  งานบริหารงานท่ัวไป  

3.  กองชาง 
1) งานกอสราง 

2) งานออกแบบควบคุมอาคาร 

3) งานผังเมือง 

4) งานประสานสาธารณูปโภค 

5) งานโยธา 

6) งานสํารวจ 

7) งานธุรการ 

3.  กองชาง 
3.1  งานแบบแผนและกอสราง   
3.2  งานควบคุมอาคาร 
3.3  งานผังเมือง 
3.4  งานสาธารณูปโภค 
3.5  งานการโยธา  
3.6  งานสํารวจและออกแบบ  
3.7  งานบริหารงานท่ัวไป  



โครงสรางตามแผนอตัรากาํลงัปจจุบนั โครงสรางตามแผนอตัรากาํลงัใหม หมายเหต ุ
4. กองการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 
๑) งานบริหารการศึกษา 

๒) งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

4. กองการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 
4.1  งานบริหารการศึกษา 
4.2  งานสงเสริมการศึกษา  ศาสนาและ         
วัฒนธรรม 
4.3  งานบริหารงานท่ัวไป  
 

 

5.  หนวยงานตรวจสอบภายใน 
5.1 งานตรวจสอบภายใน 

5.  หนวยงานตรวจสอบภายใน 
5.1 งานตรวจสอบภายใน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชกีาํหนดอํานาจหนาที่ของกองหรือสวนราชการตามกรอบแผนอตัรากําลงั 3 ป 

รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 (ปรบัปรุงครัง้ที ่1) 
( แนบทายประกาศองคการบรหิารสวนตาํบลเวยีง ลงวนัที ่17 พฤษภาคม 2564 ) 

 
ที ่ กอง/สวน 

ราชการ 
อํานาจหนาทีค่วามรบัผดิชอบ หมายเหต ุ

1 สาํนักปลดั อบต. สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ งานราชการท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบล      
งานธุรการ งานเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล งานกิจการสภาองคการบริหารสวนตําบล การบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง  งานสวัสดิการทางสังคม งานสังคมสงเคราะห งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส งาน
สงเสริมการทองเท่ียว งานสงเสริมการเกษตร งานการพาณิชย งานสงเสริมและพัฒนาอาชีพ งานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย งานรักษาความสงบเรียบรอย งานจราจร งานประชาสัมพันธ งานสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งาน
การเลือกต้ัง งานคุมครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  งานวิเคราะหนโยบายและแผน งานยุทธศาสตรของ อบต. 
งานจัดทําแผนพัฒนา อบต. งานสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน งานประสานแผนการพัฒนาจังหวัด 
งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการ  งานงบประมาณ  งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนของ 
อบต. งานจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ  งานจัดทํา
และพัฒนาระบบสารสนเทศของ อบต. งานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง งานสงเสริมและพัฒนาบุคลากร งานวินัยและสงเสริม
คุณธรรม งานบุคลากรทางการศึกษา งานสิทธิและสวัสดิการ งานสรรหาและเลือกสรร  งานบรรจุแตงตั้งและอัตรากําลัง งาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  งานบริการสาธารณสุข  งานสงเสริมสาธารณสุข งานสงเสริมสุขภาพ งานสงเสริมสิ่งแวดลอม 
และราชการท่ีมิไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของกอง สํานัก หรือสวนราชการใดในองคกรบริหารสวนตําบลเปนการเฉพาะ รวมท้ัง
กํากับและเรงรัดการปฏิบัติการราชการของสวนราชการในองคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง และ
แผนการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการงานอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 
 

 



ที ่ กอง/สวน 
ราชการ 

อํานาจหนาทีค่วามรบัผดิชอบ หมายเหต ุ

2 กองคลงั กองคลัง มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ งานการจายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียม และการพัฒนารายได          
งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียม งานนําสงเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสําคัญ 
ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทําบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเก่ียวกับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน เงินบําเหน็จ บํานาญ 
และเงินอ่ืน ๆ งานจัดทําหรือชวยจัดทํางบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเก่ียวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงิน
ตาง ๆ งานทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตาง ๆ งานควบคุมการเบิกจายเงิน งานทํางบทดลองประจําเดือนและประจําป           
งานเก่ียวกับการจัดซ้ือ จัดจาง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจําหนาย พัสดุ ครุภัณฑ และทรัพยสินตาง ๆ งานเก่ียวกับเงินประกัน
สัญญาทุกประเภท งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการดานการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพยสิน 
งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 

 

3 กองชาง กองชาง มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ งานสํารวจ งานออกแบบ และเขียนแบบ งานประมาณราคา งานจัดทําราคากลาง งานจัดทํา
ขอมูลดานวิศวกรรมตาง ๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดทําทะเบียนประวัติโครงสรางพ้ืนฐาน อาคาร สะพาน คลอง 
แหลงน้ํา งานติดต้ังซอมบํารุงระบบไฟสองสวางและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผัง
เมือง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการกอสราง งานจัดทําแผนปฏิบัติงานการกอสรางและซอมบํารุง
ประจําป งานการควบคุมกอสรางและซอมบํารุง งานจัดทําประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดทําทะเบียน
ประวัติการใชเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเก่ียวกับการประปา งาน
เก่ียวกับการชางสุขาภิบาล งานชวยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล งานชวยเหลือสนับสนุนการปองกันบรรเทาสาธารณภัย งานชวยเหลือ
สนับสนุนดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม งานจัดทําทะเบียนควบคุมการจัดซ้ือ เก็บรักษา การเบิกจายวัสดุ อุปกรณ อะไหล 
น้ํามันเชื้อเพลิง งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการดานวิศวกรรมตาง ๆ งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับ
มอบหมาย 
 
 

 



ที ่ กอง/สวน 
ราชการ 

อํานาจหนาทีค่วามรบัผดิชอบ หมายเหต ุ

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองการศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ  งานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ท้ัง
การศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และศึกษาตามอัธยาศัย เชน การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาล
ศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา งานบริหารดานวิชาการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยาย
โอกาสทางการศึกษา งานฝกและสงเสริมอาชีพ งานหองสมุด งานพิพิธภัณฑ งานเครือขายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศ     
งานสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบํารุง
ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน งานการกีฬาและนันทนาการ    งานกิจกรรมเด็ก
เยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก งานสงเสริมดานสวัสดิการ สวัสดิภาพ และกองทุนเพ่ือการศึกษา 
งานบริหารบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจาง และพนักงานจางสังกัดสถานศึกษาและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
กรณียังไมจัดตั้งกองการเจาหนาท่ี งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการ งานอ่ืน ๆ     ท่ีเก่ียวของท่ีไดรับ
การมอบหมาย  

 

5 หนวยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายใน มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ งานจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป งานการตรวจสอบ         
ความถูกตองและเชื่อถือไดของเอกสารทางการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษา
หลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพยสิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพยสิน   งานตรวจสอบการ
ทําประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการใหเปนไปตามนโยบาย วัตถุประสงค และเปาหมายท่ีกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด         
งานวิเคราะหและประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุมคา ในการใชทรัพยากรของสวนราชการตาง ๆ งานประเมิน      
การควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายในงานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือใหคําแนะนําแนว
ทางการแกไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแกหนวยรับตรวจ  และผูเก่ียวของ งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 
(ลงชื่อ)                      

                                       ( นายกิตติพงษ  วงษา ) 
                                       นายกองคการบริหารสวนตําบลเวียง 


