
 

                                      
 

 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงสะอาด 
เรื่อง  ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียงสะอาด 

****************************** 
 

  โดยการที่สมควรปรับปรุงการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ให้เหมาะกับภารกิจ ลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนปริมาณและคุณภาพของงาน ในสภาพปัจจุบัน  
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่ง  
ของพนักงานส่วนต าบล จากเดิมให้เป็นไปตามขนาดขององค์การบริหารส่วนต าบล คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง 
ขนาดใหญ่ แก้ไขให้เป็นไปตามประเภทองค์การบริหารส่วนต าบล คือ ประเภทสามัญ ประเภทสามัญระดับสูง 
และประเภทพิเศษ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้าง
ส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562  และมติคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ได้ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้าง 
ส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๖ วรรคเจ็ด ประกอบกับมาตรา ๑๗ (๓) และ (๙)  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงาน 
ส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม ในการประชุมครั้งที่  5 / 2563 เมื่อวันที่  27 พฤษภาคม  2563  ก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงสะอาด  (ขนาดกลาง) เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล ประเภทสามัญ และได้จัดท า
โครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลในแผนอัตราก าลัง 3 ปี เป็นไปตามเงื่อนไขของ
ประเภทองค์การบริการหารส่วนต าบลประเภทสามัญ องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงสะอาด จึงก าหนดโครงสร้าง
ส่วนราชการและระดับต าแหน่งตามอ านาจหน้าที่ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียงสะอาด ดังนี้ 

ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงสะอาด  
ประกอบด้วย 

(๑) ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (01) 
(๒) กองคลัง (04) 
(๓) กองช่าง (05) 
(๔) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (08) 
(๕) กองสวัสดิการสังคม (11) 

 

  ข้อ ๑ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ให้มีหน้าที่ เกี่ยวกับราชการทั่วไป 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโดยเฉพาะ รวมทั้งก าหนดและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชในองค์การบริหารส่วนต าบล
ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 
 



 

                     ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (รหัสหน่วยงาน 01) จัดแบ่งงานภายใน
ส่วนราชการ ดังนี้ 

(1) งานบริหารทั่วไป 
(2) งานนโยบายและแผน 
(3) งานกฏหมายและคดี 
(4) งานนิติการ 

  ข้อ ๒ กองคลัง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การน าส่งเงิน การเก็บ
รักษาเงินและเอกสารการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน  
เงินบ าเหน็จบ านาญ  เงินอ่ืนๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ 
การจัดท าบัญชีทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างาน
ทดลองประจ าเดือน ประจ าปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล และงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง
และท่ีได้รับมอบหมาย 

กองคลัง  (รหัสหน่วยงาน 04) จัดแบ่งงานภายในส่วนราชการ  ดังนี้ 
(1) งานการเงิน 
(2) งานบัญชี 
(3) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
(4) งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

  ข้อ ๓ กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ การออกแบบ การจัดท าข้อมูล
ทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและตรวจสอบคุณภาพพัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ  
การก่อสร้างงานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้าง การควบคุมการก่อสร้าง
และซ่อมบ ารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล การรวบรวมประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน
เครื่องจักรกล การควบคุมการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน  ควบคุม  
เก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิงและงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องที่ได้รับมอบหมาย 
   กองช่าง (รหัสหน่วยงาน 05) จัดแบ่งงานภายในส่วนราชการ  ดังนี้ 

(1) งานก่อสร้าง 
(2) งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
(3) งานประสานสาธารณูปโภค 
(4) งานผังเมือง 

   ข้อ 4 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหาร
การศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย 
เช่น  การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา โดยให้มีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานการศึกษาปฐมวัยงาน
ฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางศึกษา งานกิจการ ศาสนา ส่งเสริมประเพณี  
ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียนและงานอ่ืน  ๆ 
ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  (รหัสหน่วยงาน 08) การแบ่งงานภายใน
ส่วนราชการ ดังนี้ 

  (1) งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน 
(2) งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(3) งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(๔) งานกิจการโรงเรียน 



 

  ข้อ 5 กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสวัสดิการสังคมและการพัฒนา
ชุมชน  การสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการและกิจกรรมเด็กและเยาวชน การส่งเสริมอาชีพและพัฒนา
สตรี งานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน งานส่งเสริมเครือข่ายพัฒนาท้องถิ่นที่จัดตั้งโดยชุมชนหมู่บ้านหรือ
องค์กร หน่วยงานขับเคลื่อนให้จัดตั้งขึ้น งานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และการให้ค าปรึกษาแนะน าหรือ
ตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี และปฏิบัติงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

   กองสวัสดิการและสังคม (รหัสหน่วยงาน 11) จัดแบ่งงานภายในส่วนราชการ ดังนี้ 
(1) งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
(2) งานสังคมสงเคราะห์ 
(3) งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 

 

   ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน  2563 

                                                     
             (นางสุนีรัตน์  ทุมมาลา) 
           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงสะอาด 


