
  

 

 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ 
เรื่อง  การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ 

ตามแผนอัตราก าลัง  3  ปี  (ปีงบประมาณ 2561 – 2563) 
******************* 

โดยที่เป็นการสมควรประกาศก าหนดโครงสร้างสว่นราชการ อ านาจหน้าที่ความรบัผดิชอบ
ของส่วนราชการ และการจัดแบ่งส่วนราชการภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ เพื่อให้
สอดคล้องกับภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (9) และมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542  ข้อ 226 , 227 , 228 , 229 , 230 , 231 และ       
ข้อ 232  ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2545 ประกอบ
กับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง ในการประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่        
22  กันยายน 2560  จึงได้ประกาศก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ส่วนราชการ และการจัดแบ่งส่วนราชการภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ  ตามแผน
อัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2563)  ดังต่อไปนี้ 

1. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล และ
ราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ 
รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตาม
นโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  มีการแบ่งส่วนราชการ
ภายในออกเป็น 8 งาน ดังนี้ 

 1.1 งานบริหารทั่วไป 
 1.2 งานธุรการและสารบรรณ 
 1.3 งานนโยบายและแผน 
 1.4 งานการเจ้าหน้าที่ 
 1.5 งานกฎหมายและคดี 
 1.6 งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 
 1.7 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 1.8 งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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2. กองคลัง 

 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงิน
บ าเหน็จ บ านาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ 
การจัดท าบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบ
ทดลองประจ าเดือน ประจ าปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล และงานอื่นๆ           
ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย มีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน ดังนี้ 

 2.1 งานการเงิน 
 2.2 งานการบัญชี 
 2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
 2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

3. กองช่าง 

 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง 
งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง        
การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรม เครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติ
ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุมการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 
งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่าย วัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเช้ือเพลิง และ      
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย มีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งาน ดังนี้ 

 3.1 งานออกแบบ ก่อสร้าง และควบคุมอาคาร 
 3.2 งานประสานสาธารณูปโภค 
 3.3 งานผังเมือง 
 
ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2560  เป็นต้นไป    

  ประกาศ  ณ  วันที่  29  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2560 
 

        

       
(นายขจรศักดิ์  ค าดี) 

นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลแม่วะ 
 
 
 
 
 



 

 

 
แผนภูมิโครงสร้างการก าหนดส่วนราชการและอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ  

ตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ( พ.ศ. 2561 – 2563)                                                                                                                                                                                                                                                                    
โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ ( อบต.ขนาดกลาง )   

                                                                                                 

 
 

ส านักงานปลัด  
๑. งานบรหิารงานทั่วไป  
๒. งานธุรการและสารบรรณ 
๓. งานนโยบายและแผน 
๔. งานการเจ้าหน้าที ่
๕. งานกฎหมายและคดี 
๖. งานสวัสดิการสงัคมและพัฒนาชุมชน 
๗. งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๘. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

กองคลงั 
๑. งานการเงิน 
2. งานการบญัชี 
3. งานทะเบียนทรัพย์สินและพสัด ุ
4. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  
 

ปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล 
( นักบรหิารงานท้องถ่ิน ระดับกลาง )  

กองช่าง 
๑. งานก่อสร้าง ออกแบบและควบคุม 
    อาคาร 
2. งานประสานสาธารณูปโภค  
3. งานผังเมือง 

 

ส านักงานปลัด อบต. 
( นักบรหิารงานทั่วไป ระดบัต้น )  

กองคลงั 
( นักบรหิารงานการคลัง ระดบัต้น )  

กองช่าง 
( นักบรหิารงานช่าง ระดับต้น )  



 

 

 
โครงสร้างส านกังานปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

 
หัวหน้าส านักปลัด  

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) (1) 
 

งานบริหารทั่วไป 
 
 
- นักจัดการงาน 
ทั่วไป ปก./ชก (1) 
- พนักงานขับ
รถยนต์ (1) 
- ภารโรง (1) 

งานนโยบายและ
แผน 

 
- นักวิเคราะห์ 
  นโยบายและแผน 
  ปก./ชก. (๑) 

งานการเจ้าหน้าที่ 
 

 
- นักทรัพยากร
บุคคล ปก./ชก. (๑) 

งานกฎหมายและ
คด ี

 
- นิติกร ปก./ชก.(๑) 

งานสวัสดิการสังคม
และพัฒนาชุมชน 

 
- นักพัฒนาชุมชน   
ปก./ชก. (ว่าง) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
พัฒนาชุมชน (1) 
- พนักงานขับรถยนต์ 
(1) 
- คนงานประจ ารถ
ขยะ (3) 
 

งานการศึกษาศาสนา 
และวัฒนธรรม 

 
- นักวิชาการศึกษา 
  ปก./ชก. (๑) 
- คร ู (3) 
- ผู้ดูแลเด็ก (4) 
   
 
 
 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 
- จพง.ป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 
ปง./ชง. (๑) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (1) 
- พนักงานขับ
รถยนต์ (1) 
- พนักงานดับเพลิง 
(2) 
 

งานธุรการและ    
สารบรรณ 

 
- เจ้าพนักงานธุรการ 
 ปง./ชง. (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ (1) 



 

 

งานการเงิน 
 
- นักวิชาการคลัง ปก./ชก.  (1) 
  

 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1) 

งานการบัญชี 
 
- นักวิชาการเงินและบัญชี  
   ปก./ชก. (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 
  

 
โครงสร้างกองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
 

- จพง.จัดเก็บรายได้ ปง./ชง. (1) 
- ผู้ช่วย จพง.จัดเกบ็รายได้ (1) 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ
 

- นักวิชาการพัสดุ ปก./ชก. (1) 
- เจ้าพนักงานพสัดุ ปง./ชง. (ว่าง) 
- คนงานทั่วไป (1) 



 

 

 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (๑) 

งานประสานสาธารณูปโภค  
 

-  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (1) 
-  พนักงานสูบน้ า (1) 
-  คนงานทั่วไป (1) 
 

 

งานผังเมือง 
 

-  นายช่างโยธา ปง./ชง. (ว่าง) 
 
 

 

 
โครงสร้างกองช่าง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

งานก่อสร้าง ออกแบบและควบคุมอาคาร 
 

-  นายช่างโยธา ปง./ชง. (๑) 
-  ผู้ช่วยนายช่างโยธา (1) 
-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 


