
 
ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเวียง 

ที่  156/2561 
เรื่อง   กำรแบ่งงำนและก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของ 

กองช่ำง 
------------------------------------------------------------------------- 

 

  ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ที่ 019/2561 ลงวันที่ 9  
มกราคม  2561 ให้พนักงานจ้างทั่วไปลาออกจากราชการ จ านวน 1 ราย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561  
เป็นต้นไป นั้น 
  เพ่ือให้การปฏิบัติงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม 
ชัดเจน สอดคล้องกับโครงสร้างแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3 และก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ จึงให้มีการปรับปรุงค าสั่งก าหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองช่าง โดยมี
รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบล  ดังนี้ 
  นำยสุทัศน์  มำลำรัตน์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง  (นักบริหารงานช่าง) เลขที่ต าแหน่ง 12 -3-05-
2103-001 เป็นหัวหน้า มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งระบุไว้ โดยมีพนักงานส่วนต าบล
และภาระหน้าที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแล ดังนี้ 

 งำนก่อสร้ำง /งำนออกแบบและควบคุมอำคำร  
  1. นำยสมศักดิ์  จักรษี  ต าแหน่ง นายช่างโยธาช านาญงาน  เลขที่ต าแหน่ง  12-3-05-4701-001         
มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งระบุไว้ และมีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
   1) ออกแบบ ประมาณราคาโครงการก่อสร้างที่ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลและ
หน่วยงานอื่นที่ขอรับการสนับสนุน 
   2) ปฏิบัติงานส ารวจต่าง ๆ เก่ียวกับงานด้านโยธาและตามที่หน่วยงานอื่นร้องขอ 
   3) งานตรวจสอบ ดูแล บ ารุงรักษาซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน และจัดท าทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่
ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   4) งานจัดทะเบียนถนน และลงรายการเก่ียวกับการปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้เป็นปัจจุบัน 
   5) งานตรวจสอบสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงและเสนอความคิดเห็นให้ผู้บังคับบัญชาทราบก่อน
ออกใบอนุญาต 
   6) งานตรวจสอบอาคารที่ขออนุญาตก่อสร้างในเขตพื้นที่และเสนอความคิดเห็นให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบก่อนออกใบอนุญาต 
   7) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ หรือตามที่ได้รบัมอบหมาย 
 
  1.1 นำยชัยวัฒน์  ทนทำน  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยช่างโยธา มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งของนายช่างโยธา และมีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
   1) เขียนแบบโครงการก่อสร้างที่ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลและหน่วยงานอื่นที่
ขอรับการสนับสนุน 
   2) จัดท ารายงานเก่ียวกับการควบคุมงานและรายงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

3) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับรับมอบหมาย 
 

/1.2 นายเกษมชาต ิ
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  1.2 นำยพงษ์พันธ์  วงศ์วุฒิ    ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป  มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักตามมาตรฐานทั่วไป
เก่ียวกับพนักงานจ้าง และมีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
   1) ปฏิบัติงานส ารวจต่าง ๆ เก่ียวกับงานด้านโยธา 
   2) งานส ารวจหาข้อมูลพื้นฐานทางคมนาคมในพื้นที่ต าบลเวียง 
   3) งานควบคุมวัสดุเคร่ืองมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์งานโยธา  
   4) งานประสานการทดสอบวัสดุงานก่อสร้าง 
   5) งานควบคุมดูแลรถจักรยานยนต์ราชการส่วนกลางของกองช่าง (ทะเบียน คพร 556 
เชียงราย) 
   6) งานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 งำนสำธำรณูปโภค 
 งำนสถำนีสูบน  ำ 

  2. นำยศรีพันธ์  ภูบรรทัด  ต าแหน่ง พนักงานสูบน้ า เลขที่ต าแหน่ง ล -002 มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
หลักตามมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับลูกจ้างประจ า และมีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 

 1) ปฏิบัติหน้าที่ประจ าสถานีสูบน้ าบ้านร่องริว  หมู่ที่  12 , สถานีสูบน้ าบ้านห้วยไคร้  หมู่ที่ 3 
และสถานีสูบน้ าบ้านทุ่งขันไชย หมู่ 7  
 2) งานก ากับดูแลการระบายน้ า  
 3) งานประสานงาน/ก ากับดูแลระบบประปาหมู่บ้านและบ่อบาดาล 

   4) งานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

  3. นำยไตรทศ  ใจเติม  ต าแหน่ง ช่างเครื่องสูบน้ า  มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักตามมาตรฐานทั่วไป
เก่ียวกับพนักงานจ้าง และมีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
   1) ปฏิบัติหน้าที่ประจ าสถานีสูบน้ าบ้านห้วยระเมศ หมู่ 23  

 2) งานก ากับดูแลการระบายน้ า  
 3) งานประสานงาน/ก ากับดูแลระบบประปาหมู่บ้านและบ่อบาดาล 
 4) งานควบคุมดูแลรถยนต์ราชการส่วนกลางของกองช่าง (ทะเบียน กง 561 เชียงราย) 

   5) งานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 งำนไฟฟ้ำ 
  4. นำยวุฒิชัย  มืดทับทัย  ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  มีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
   1) งานดูแล ตรวจสอบ ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ต าบลเวียง  
   2) ประสานการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
   3) งานบ ารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับงานไฟฟ้า  
   4) งานดูแลระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกบริเวณส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
เวียง 
   5) งานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 

3/งานธุรการ..... 
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 งำนธุรกำร 
  5. นำงปรำณี  อึ งตระกูล  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  เลขที่ต าแหน่ง 12-3-01-4101-
002 เป็นผู้รับผิดชอบ หน้าที่ความรับผิดชอบหลักตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งระบุไว้ และมีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
   1) งานสารบรรณกองช่อง เช่น ลงทะเบียนรับ - ส่ง หนังสือราชการของกองช่าง ร่าง/พิมพ์/
โต้ตอบหนังสือราชการต่าง ๆ จัดเก็บเอกสารของกองช่าง 
   2) งานพิมพ์/ร่างโครงการเกี่ยวกับงานก่อสร้างต่าง ๆ  
   3) งานพิมพ์เอกสารใบอนุญาตสถานีบริการน้ ามัน (ธน.พ.4) 
   4) งานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

  5.1 น.ส.ติญำกร  วงศ์วุฒิ  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักตาม
มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง และมีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
   1) งานควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณของกองช่าง 
   2) งานจดัท าฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกองช่าง 
   3) งานควบคุมการเบิกจ่ายพสัดคุรุภัณฑ์ของกองช่าง 
   4) งานด าเนนิการเก่ียวกับการออกใบรับรองสิ่งปลูกสร้าง  
   5) งานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 

  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  2  มีนาคม  2561   เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  5 มีนาคม  2561 
 
 

(นายสวาท  สมใจ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

 
 
 
 



 
แผนภูมิโครงสร้ำงกองช่ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเวียง 

แนบท้ำยค ำสั่ง อบต.เวียง ที่ 156/2561  ลงวันที่  5  มีนำคม  2561 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

งำนธุรกำร 
 
1. นางปราณี  อึ้งตระกูล 
   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
2. น.ส.ติญากร  วงศ์วุฒิ 
   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

งานสาธารณูปโภค 
 1. นายศรีพันธ์  ภูบรรทัด 
    พนักงานสูบน้ า  
2. นายวุฒิชัย  มืดทับทัย 
   ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
3. นายไตรทศ  ใจเตมิ 
   ช่างเครื่องสูบน้ า 

กองช่าง 
นำยสุทัศน์  มำลำรัตน์ 

ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 

ฝ่ายก่อสร้าง 
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง  

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
 

งำนก่อสร้ำง 
 

1. นายสมศักดิ์  จักรษ ี
   นายช่างโยธาช านาญงาน 
2. นายช่างโยธา (ปง./ชง.) 
3. นายชัยวัฒน์  ทนทาน 
   ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
4. นายพงษ์พันธ์  วงศ์วุฒิ 
   คนงานท่ัวไป 


