
 
 
 
 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 
ที่   467/2562 

เรื่อง   การแบ่งงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 
---------------------------------------- 

 

  เพื่อให้การปฏิบัติงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม 
ชัดเจน สอดคล้องกับโครงสร้างแผนอัตรากำลัง 3 ปี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3 และก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ จึงให้มีการกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 
โดยมีรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลในองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ดังนี้ 
  นางจารุมาศ  สวัสดี   ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น) เลขที่
ตำแหน่ง   12-3-00-1101-001 เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมี  นางจุฑาทิพ  หยงสตาร์  ตำแหน่ง  รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบล   (นักบริหารงานท้องถิ่น)  เลขที่ตำแหน่ง 12-3-00-1101-002 เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำกับดูแลเป็นหัวหน้าพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำทุกคนขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเวียง รองจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลองค์การบริหารส่วนตำบล
เวียง ให้เป็นไปตามนโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสั่งการเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น และจังหวัดเชียงราย รวมทั้งอำนาจหน้าที่อ่ืน ๆ ที่กฎหมายกำหนดไว้  
  1. สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
  มอบหมายให้ นายดิเรก  พงษ์ธนานุวัฒน์  ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
(นักบริหารงานทั่วไป) เลขที่ตำแหน่ง 12-3-01-2101-001  เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบ โดยมีพนักงานส่วนตำบล
สังกัดสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ภายใต้การกำกับดูแล  
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบทั่วไปเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้ 

    1.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
1) งานบริหารทั่วไป 
2) งานการเจ้าหน้าที่ 
3) งานธุรการ 

     1.2 งานนโยบายและแผน 
1.3 งานกฎหมายและคดี 
1.4 งานส่งเสริมการเกษตร 
1.5 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
1.6 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุขชุมชน 

     1.7 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบล
โดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล  ให้เป็นไปตามนโยบาย 
แนวทางและแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล  
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  2. กองคลัง 
  มอบหมายให้ นางสาวกาญจนา  เป็กธนู  ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายการเงิน (นักบริหารงานการเงิน 
ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 12-3-04-2102-002 รักษาราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงาน
การคลัง) เลขที่ตำแหน่ง 12-3-04-2102-001 เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบ เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบ โดยมีพนักงาน
ส่วนตำบลสังกัดกองคลัง อยู่ภายใต้การกำกับดูแล 
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสาร
ทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่น ๆ 
งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงิน
รายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ย วกับการพัสดุของ
องค์การบริหารส่วนตำบล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  ดังนี้  

    2.1 ฝ่ายการเงิน 
 1) งานการเงิน 
 2) งานบัญชี 
    2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
    2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ   

 

  3. กองช่าง 
  มอบหมายให้ นายสุทัศน์  มาลารัตน์  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง  (นักบริหารงานช่าง) เลขที่
ตำแหน่ง 12-3-05-2103-001  เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบ เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบ โดยมีพนักงานส่วนตำบลสังกัด
กองช่าง อยู่ภายใต้การกำกับดูแล  
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บ
และทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบ การก่อสร้าง  งานควบคุมอาคารตามระเบียบ
กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการก่อสร้าง และซ่อมบำรุงการควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้าน
วิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษา
เครื่องจักรกล และยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมัน
เชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 

     3.1 ฝ่ายก่อสร้าง 
1) งานก่อสร้าง 
2) งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

     3.2 งานประสานสาธารณูปโภค 
     3.3 งานธุรการ 

 

  4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  มอบหมายให ้ นางจ ุฑาทิพ  หยงสตาร์    ตำแหน่ง รองปลัดองค ์การบร ิหารส ่วนตำบล                  
(นักบริหารงานท้องถิ่น) เลขที่ตำแหน่ง  12-3-00-1101-002 เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบ โดยมีพนักงานส่วนตำบล
สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อยู่ภายใต้การกำกับดูแล    
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  มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
และประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ทาง
การศึกษา จัดสถานที่เพื่อการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่งเสริมการจัด
ศูนย์การเรียนชุมชน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยแก่ประชาชน และงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย ดังนี้ 

     4.1 งานบริหารทั่วไป 
     4.2 งานแผนและวิชาการ 
    4.3 งานประเพณี ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
    4.4 งานการศึกษานอกระบบและส่งเสริมอาชีพ 
    4.5 งานการศึกษาปฐมวัย 

 

  5. หน่วยตรวจสอบภายใน 
  มอบหมายให้  นางศิรินาท  สุขเจริญ  ตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ            
เลขที่ตำแหน่ง 12-3-12-3205-001 เป็นผู้รับผิดชอบ  
  มีหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบป้องกันการรั่วไหลเสียหายในการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของทาง
ราชการ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในฐานะที่เป็นเครื่องมือของผู้บริหาร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการตรวจสอบการดาเนินงานการบริหารจัดการการงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ ของหน่วยงานใน
สังกัดของส่วนราชการ รวมทั้งตรวจสอบหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบของทาง
ราชการ ให้สอดคล้องกับแผนงาน โครงการ และนโยบายของส่วนราชการ กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 
การประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน และเทคนิควิธีการตรวจสอบ วางแผนการทำงานและจัดทำ
เอกสารรายงานการตรวจสอบและข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารทราบ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ หรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2562  เป็นต้นไป 
 
 

สั่ง ณ วันที่   27   กันยายน   2562 

               

 
(นายสวาท  สมใจ) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 
 
 
 
 
 
 
 



แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการ 
แนบท้ายคำสั่ง อบต.เวียง ท่ี  467/2562  ลงวันที่  27  กันยายน  2562 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 
 

สำนักงานปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

1. งานบริหารทั่วไป 
   1.1 งานบริหารทั่วไป 
   1.2 งานการเจ้าหน้าที่ 
   1.3 งานธุรการ 

1. งานนโยบายและแผน 
2. งานกฎหมายและคด ี
3. งานส่งเสริมการเกษตร 
4. งานสวัสดกิารและพฒันาชมุชน 
5. งานสง่เสริมสุขภาพและสาธารณสุขชุมชน 
6. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
กองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 

หัวหน้าฝ่ายบริหารทัว่ไป 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดบัต้น) 

หัวหน้าฝ่ายการเงิน 
(นักบริหารงานการคลัง ระดบัต้น) 

1. งานการเงิน 
2. งานบัญชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง 
(นักบริหารงานชา่ง ระดับต้น) 

1. งานก่อสร้าง 
2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
 

1. งานประสานสาธารณูปโภค 
2. งานธุรการ 

1. งานบริหารทั่วไป 
2. งานแผนและวิชาการ 
3. งานประเพณี ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
4. งานการศึกษานอกระบบและส่งเสริมอาชีพ 
5. งานการศึกษาปฐมวัย 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

งานตรวจสอบภายใน 

งานทะเบียนทรัพย์สนิและพสัดุ 


