
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 

ที่  498/2562 
เรื่อง   การแบ่งงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ 

กองช่าง 
------------------------------------------------------------------------- 

 
  เพื่อให้การปฏิบัติงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม 
ชัดเจน สอดคล้องกับโครงสร้างแผนอัตรากำลัง 3 ปี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3 และก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ จึงให้มีการปรับปรุงคำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองช่าง โดยมี
รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล  ดังนี้ 
  นายสุทัศน์  มาลารัตน์  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง  (นักบริหารงานช่าง) เลขที่ตำแหน่ง 12-3-
05-2103-001 เป็นหัวหน้า มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบุไว้ โดยมีพนักงาน
ส่วนตำบลและภาระหน้าที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ดังนี้ 

• งานก่อสร้าง /งานออกแบบและควบคุมอาคาร  
      1. นายสมศักดิ์  จักรษี  ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน  เลขที่ตำแหน่ง  12-3-05-4701-001    
มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบุไว้ และมีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
  1) ออกแบบ ประมาณราคาโครงการก่อสร้างที่ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลและ  
                        หน่วยงานอื่นที่ขอรับการสนับสนุน 
  2) ปฏิบัติงานสำรวจต่าง ๆ เกี่ยวกับงานด้านโยธาและตามที่หน่วยงานอื่นร้องขอ 
  3) งานตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษาซ่อมแซมโครงสร้างพ้ืนฐาน และจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใน 
                        ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  4) งานจัดทะเบียนถนน และลงรายการเกี่ยวกับการปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้เป็นปัจจุบัน 
  5) งานตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและเสนอความคิดเห็นให้ผู้บังคับบัญชาทราบก่อนออก 
                         ใบอนุญาต 
  6) งานตรวจสอบอาคารที่ขออนุญาตก่อสร้างในเขตพ้ืนที่และเสนอความคิดเห็นให้ผู้บังคับบัญชา 
                          ทราบก่อนออกใบอนุญาต 
  7) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
  1.1 นายชัยวัฒน์  ทนทาน  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยช่างโยธา มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักตามมาตรฐาน
กำหนดตำแหน่งของนายช่างโยธา และมีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
   1) เขียนแบบโครงการก่อสร้างที่ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงาน  

               อ่ืนที่ขอรับการสนับสนุน 
   2) จัดทำรายงานเกี่ยวกับการควบคุมงานและรายงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับรับมอบหมาย 
 

/1.2 นายเกษมชาติ 
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  1.2 นายพงษ์พันธ์  วงศ์วุฒิ    ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป  มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักตามมาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง และมีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
   1) ปฏิบัติงานสำรวจต่าง ๆ เกี่ยวกับงานด้านโยธา 
   2) งานสำรวจหาข้อมูลพื้นฐานทางคมนาคมในพ้ืนที่ตำบลเวียง 
   3) งานควบคุมวัสดุเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์งานโยธา  
   4) งานประสานการทดสอบวัสดุงานก่อสร้าง 
   5) งานควบคุมดูแลรถจักรยานยนต์ราชการส่วนกลางของกองช่าง  
                                   (ทะเบียน คพร 556 เชียงราย) 
   6) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

• งานสาธารณูปโภค 
▪ งานสถานีสูบน้ำ 

  2. นายศรีพันธ์  ภูบรรทัด  ตำแหน่ง พนักงานสูบน้ำ เลขที่ตำแหน่ง ล -002 มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบหลักตามมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับลูกจ้างประจำ และมีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 

 1) ปฏิบัติหน้าที่ประจำสถานีสูบน้ำบ้านร่องริว หมู่ที ่12, สถานีสูบน้ำบ้านห้วยไคร้   
              หมู่ที่ 3 และสถานีสูบน้ำบ้านทุ่งขันไชย หมู่ 7  
 2) งานกำกับดูแลการระบายน้ำ  
 3) งานประสานงาน/กำกับดูแลระบบประปาหมู่บ้านและบ่อบาดาล 

   4) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
  3. นายไตรทศ  ใจเติม  ตำแหน่ง ช่างเครื่องสูบน้ำ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักตามมาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง และมีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
   1) ปฏิบัติหน้าที่ประจำสถานีสูบน้ำบ้านห้วยระเมศ หมู่ 23  

 2) งานกำกับดูแลการระบายน้ำ  
 3) งานประสานงาน/กำกับดูแลระบบประปาหมู่บ้านและบ่อบาดาล 
 4) งานควบคุมดูแลรถยนต์ราชการส่วนกลางของกองช่าง (ทะเบียน กง 561 เชียงราย) 

   5) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

▪ งานไฟฟ้า 
  4. นายวุฒิชัย  มืดทับทัย  ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  มีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
   1) งานดูแล ตรวจสอบ ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าสาธารณะในเขตพ้ืนที่ตำบลเวียง  
   2) ประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
   3) งานบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับงานไฟฟ้า  
   4) งานดูแลระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกบริเวณสำนักงาน อบต.เวียง 
   5) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

3/งานธุรการ..... 
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• งานธุรการ 
  5. นางปราณี  อึ้งตระกูล  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  เลขที่ตำแหน่ง 12-3-01-
4101-002 เป็นผู้รับผิดชอบ หน้าที่ความรับผิดชอบหลักตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบุไว้ และมีหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย ดังนี้ 
   1) งานสารบรรณกองช่อง เช่น ลงทะเบียนรับ - ส่ง หนังสือราชการของกองช่าง ร่าง/พิมพ์/ 
                                   โต้ตอบหนังสือราชการต่าง ๆ จัดเก็บเอกสารของกองช่าง 
   2) งานพิมพ์/ร่างโครงการเกี่ยวกับงานก่อสร้างต่าง ๆ  
   3) งานพิมพ์เอกสารใบอนุญาตสถานีบริการน้ำมัน (ธน.พ.4) 
   4) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
  5.1 น.ส.ติญากร  วงศ์วุฒิ  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักตาม
มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง และมีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
   1) งานควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณของกองช่าง 
   2) งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกองช่าง 
   3) งานควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ของกองช่าง 
   4) งานดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบรับรองสิ่งปลูกสร้าง  
   5) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

 
  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2562   เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  1  ตุลาคม  2562 
 
 
 

(นายสวาท  สมใจ) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 



แผนภูมิโครงสร้างกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 
แนบท้ายคำสั่ง อบต.เวียง ที่ 498/2562  ลงวันที่  1  ตุลาคม  2562 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

งานธุรการ 
 
1. นางปราณี  อ้ึงตระกูล 
   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
2. น.ส.ติญากร  วงศ์วุฒิ 
   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

งานสาธารณูปโภค 
 1. นายศรีพันธ์  ภูบรรทัด 
    พนักงานสูบน้ำ  
2. นายวุฒิชัย  มืดทับทัย 
   ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
3. นายไตรทศ  ใจเติม 
   ช่างเครื่องสูบน้ำ 

กองช่าง 
นายสุทัศน์  มาลารัตน์ 

ผู้อำนวยการกองช่าง 

ฝ่ายก่อสร้าง 
(ขอ กสถ.) 

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง  
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
 

งานก่อสร้าง 
 

1. นายสมศักดิ์  จักรษี 
   นายช่างโยธาชำนาญงาน 
2. นายช่างโยธา (ปง./ชง.)(ขก กสถ.) 
3. นายชัยวัฒน์  ทนทาน 
   ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
4. นายพงษ์พันธ์  วงศ์วุฒิ 
   คนงานทั่วไป 


