
 
 
 
                                               
 

คำส่ังเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 
                                                      ท่ี  612/๒๕64  

เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
ของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง  กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 

..................................... 
 

  เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของกองช่าง เทศบาล
ตำบลเวียงป่าเป้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ  ถูกต้อง  
รวดเร็ว ตามระบบและแผนงานของทางราชการ และเป็นไปตามภารกิจหน้าท่ี ท่ีเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
กำหนด จึงปรับปรุงการแบ่งงานและมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของกองช่าง ดังนี้ 

กองช่าง 
 

๑. นายอลงกรณ์   มานพ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง  เลขที่ตำแหน่ง 12 -2-05-2103-001              
ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือหัวหน้าฝ่าย ท่ีมีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน 
บริหารจัดการ จัดระบบงาน อำนวยการ ส่ังราชการ มอบหมาย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงาน 
ตัดสินใจ แก้ปัญหาในงานบริหารงานช่างและงานของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ซึ่งลักษณะหน้าท่ีความรับผิดชอบ
และคุณภาพของงานสูงมาก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่างๆ 
ดังนี้ 

๑.๑ ด้านแผนงาน  
๑.๑.๑ ร่วมวางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมท้ังเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ

หน่วยงานด้านงานช่าง งานวิศวกรรมหรืองานสถาปัตยกรรมท่ีสังกัด เพื่อเป็นแบบแผนในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

๑.๑.๒ กำหนดแนวทางของงาน/โครงการ รวมท้ังเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน  ให้
สอดคล้องนโยบายและแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานท่ีสังกัด  

๑.๑.๓ ติดตาม เร่งรัด การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ หรือแผนการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานตามท่ีกำหนดไว้  
 

๑.๒ ด้านการบริหาร  
๑.๒.๑ จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ

ของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด  
๑.๒.๒ มอบหมาย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่างๆ ท่ี

เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนดไว้ 
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๑.๒.๓ พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดำเนินการต่างๆ ตามภารกิจท่ีหน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนดไว้  
๑.๒.๔ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเกิด

ความร่วมมือหรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ  
๑.๒.๕ ช้ีแจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น  ข้อเสนอแนะในท่ีประชุมคณะกรรมการและ

คณะทำงานต่างๆ ท่ีได้รับแต่งต้ัง หรือเวทีเจรจาต่างๆ เพื่อให้ภารกิจเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และรักษา
ผลประโยชน์ของราชการ  
 

๑.๓ ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล  
๑.๓.๑ จัดระบบงานและอัตรากำลังเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ เพื่อให้ปฏิบัติ

ราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า 
๑.๓.๒ ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าท่ีในบังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนดไว้  
๑.๓.๓ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในบังคับบัญชา ให้มี

ความสามารถและสมรรถนะท่ีเหมาะสมงานท่ีปฏิบัติ 

๑.๔ ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ  
๑.๔.๑ วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธ

กิจ และเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
            ๑.๔.๒ ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ ให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และ
เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนดไว้  

๑.๕ งานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ 
๑.๕.๑ ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกองช่าง 
๑.๕.๒ ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างใด อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น การออกแบบ การควบคุมการก่อสร้าง 

และบำรุงรักษาด้านช่างโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา การให้คำปรึกษาแนะนำหรือ
ตรวจสอบท่ีเกี่ยวกับงานช่างโยธากำกับดูแลงานซ่อมสร้าง เช่น ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ช่อง
น้ำ อาคาร อาคารการประปา ไฟฟ้าสาธารณ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆ  เป็นต้น ปฏิบัติงานสำรวจต่างๆ เกี่ยวกับ
งานช่างโยธา เช่นสำรวจเพื่อการก่อสร้าง สำรวจข้อมูลการจราจร สำรวจทางอุทกวิทยา สำรวจทาง
อุตุนิยมวิทยา ตรวจทานแบบคำนวณ แบบด้านช่างโยธา ซ่อมแซม สร้างวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และ
อุปกรณ์ในการสำรวจให้ได้มาตรฐาน ควบคุมการใช้ การบำรุงรักษาเครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้    
ของหน่วยงานให้ถูกต้องตามหลักวิชา เป็นต้น ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าท่ี ระดับ
รองลงมา ตอบปัญหาและช้ีแจง   เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ีติดต่อประสานงาน และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

๑.๕.๓ เป็นประธานท่ีปรึกษากรรมการชุมชนและหมู่บ้าน 
            ๑.๕.๔ อยู่เวรยามประจำสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 

๑.๕.๕ เป็นกรรมการอำนวยการในการจัดสถานท่ี งานประเพณี และงานอื่นๆ 
๑.๕.๖ เป็น นายช่าง นายตรวจ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
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๑.๕.๗ ตรวจสอบงานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
๑.๕.๗ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 
๒. นายพิทักษ์  ปานะที  ลูกจ้างประจำ  ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

ขับรถยนต์ บำรุงรักษา ทำความสะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถยนต์
ดังกล่าว และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๒.๑ งานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ 
๒.๑.๑ ขับรถเครน ทะเบียน 81 – 1400 เชียงราย ซ่อมไฟกิ่งภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 
๒.๑.๒ ขับรถดับเพลิง  ด้านงานดับเพลิง และปฎิบัติการช่วยเหลือ งานสาธารณภัยอื่น เช่น  อุทกภัย    

วาตภัย เป็นต้น 
๒.๑.๓ งานสาธารณูปโภค ซ่อมแซมผิวถนน และฝาปิดรางระบายน้ำ กำจัดวัชพืชต่างๆ ในพื้นท่ี

สาธารณะของทางเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 
๒.๑.๔ ร่วมงานสาธารณสุข ป้องกันการแพร่ระบายของโรค เช่น พ่นหมอกควัน เป็นต้น 
๒.๑.๕ เป็นท่ีปรึกษากรรมการชุมชน 
๒.๑.๖ อยู่เวรยามช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๒.๑.๗ เป็นผู้จัดสถานท่ี งานประเพณี และงานอื่นๆ 
๒.๑.๘ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 
๓. นายชูชาติ  สิทธิมงคล  ลูกจ้างประจำ  ตำแหน่ง นักการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ให้เรียบร้อยสวยงาม และ
ปฏิบัติงานอื่นใดท่ีเกีย่วข้องและปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๓.๑ งานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ 
๓.๑.๑ ดูแลพัสดุ อุปกรณ์ กองช่าง และอุปกรณ์ตกแต่งงานพิธีต่างๆ  
๓.๑.๒ ดูแลธงสัญลักษณ์ ตามแนวเขตเทศบาลฯ ถนนสายเชียงราย – เชียงใหม่ และซุ้มประตู

เทศบาลฯ 
๓.๑.๓ รับผิดชอบดูแล บำรุงรักษาสวนบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 
๓.๑.๔ เป็นท่ีปรึกษากรรมการชุมชน 
๓.๑.๕ อยู่เวรรักษาการณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 
๓.๑.๖ เป็นตกแต่งผ้า งานประเพณี และงานอื่นๆ 
๓.๑.๗ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 
๔. นายธนวันต์ ปินตาแก้ว พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ ให้มีความ
รับผิดชอบ ดังนี้ 
             สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม งานแผนท่ี งานวิศวกรรมโครงสร้าง และงานระบบ
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนงานออกแบบของหน่วยงานต่างๆ ศึกษาข้อมูลของวัสดุก่อสร้าง เพื่อนามาใช้ใน
งานเขียนแบบให้เกิดความสมบูรณ์ ประมาณราคางานก่อสร้างของหน่วยงานราชการ เพื่อใช้ในการเปิดสอบ
ราคา และนำไปสู่การก่อสร้างตามวัตถุประสงค์ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และ
ระเบียบต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานเขียนแบบ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสังกัด
บรรลุภารกิจท่ีกำหนด 

๔.๑ งานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ 
๔.๑.๑ สำรวจสาธารณูปโภคภายในเขตเทศบาลฯ 
๔.๑.๒ ช่วยเหลือผู้อำนวยการกองช่างในการสำรวจ ออกแบบ ถอดแบบ และประมาณราคา 
๔.๑.๓ ดูแลงานซ่อมแซม – บำรุงรักษาสาธารณูปโภคภายในเขตเทศบาลฯ 
๔.๑.๔ ช่วยเหลือผู้อำนวยการกองช่างในการจัดสถานท่ีในงานโครงการต่างๆ ของเทศบาลฯ 
๔.๑.๕ อยู่เวรยามช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๔.๑.๖ เป็นท่ีปรึกษากรรมการชุมชน 
๔.๑.๗ เป็นผู้จัดสถานท่ี งานประเพณี และงานอื่นๆ 
๔.๑.๘ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

๕. นายวุฒิชัย  ฟูแสง  พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ดังนี้ 

สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษา โครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้ตรงตามหลักวิชาช่าง 
ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณท่ีได้รับ ตรวจสอบ แก้ไข และกำหนดรายละเอียดของงานให้ตรง
กับแบบรูปและ รายการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถอดแบบ เพื่อสำรวจปริมาณวัสดุท่ี
ใช้ 
ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการ
จ้างตามท่ีได้รับ มอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบท่ีกำหนด รวบรวม
และจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง 

๕.๑ งานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ 
๕.๑.๑ สำรวจงานสาธารณูปโภค ภายในเขตเทศบาล 
๕.๑.๒ ประมาณราคา และควบคุมงานก่อสร้างต่างๆ 
๕.๑.๓ ซ่อมแซม – บำรุงรักษา สาธารณูปโภคภายในเขตเทศบาล 
๕.๑.๔ เป็นนายช่างตาม พรบ.ควบคุมอาคาร (ตรวจสถานท่ี และเอกสารแบบขออนุญาตต่างๆ) 
๕.๑.๕ อยู่เวรยามช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๕.๑.๖ เป็นท่ีปรึกษากรรมการชุมชน 
๕.๑.๗ เป็นผู้จัดสถานท่ี งานประเพณี และงานอื่นๆ 
๕.๑.๘ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 
๖. นายธวัชชัย  หมอกมุงเมือง  พนักงานจ้างเหมารายเดือน ให้มีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้แรงงานท่ัวไปและปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๖.๑ งานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ 
๖.๑.๑ ซ่อมแซม – บำรุงรักษา สาธารณูปโภคภายในเขตเทศบาล 
๖.๑.๒ เป็นผู้จัดสถานท่ี งานประเพณี และงานอื่นๆ 
๖.๑.๓ ช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีมีเหตุ 
๖.๑.๔ ช่วยงานการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค กรณีมีเหตุ 
๖.๑.๕ อยู่เวรยามยามช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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๖.๑.๖ เป็นท่ีปรึกษากรรมการชุมชน 
๖.๑.๗ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 

๗. นายกฤตธนิก สายแผ่เยือง   พนักงานจ้างทั่วไป    ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป    มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  
ดังนี้ 

ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้แรงงานท่ัวไป  และปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๗.๑ งานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ 
๗.๑.๑ ขับรถบรรทุก  รถเครนบังคับ  รถดับเพลิง  เพื่อปฏิบัติภารกิจของเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 
๗.๑.๒ ติดต้ัง  ซ่อมแซม  บำรุงรักษา  ระบบไฟฟ้าและประปา   ในเขตเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 
๗.๑.๓ ดูแลบำรุงรักษาสวนไม้ดอกในชุมชน 
๗.๑.๔ อยู่เวรยามป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
๗.๑.๕ เป็นท่ีปรึกษากรรมการชุมชน 
๗.๑.๖ เป็นผู้จัดสถานท่ี งานประเพณี และงานอื่นๆ 
๗.๑.๗ ปฏิบัติงานอื่น ๆ   ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 

๑๐. นางสาวพิชญาภรณ์ เฉียบแหลม พนักงานจ้างรายเดือน ตำแหน่งธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้แรงงานท่ัวไป และปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๑๐.๑ งานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ 
๑๐.๑.๑ ช่วยงานด้านเอกสาร งานธุรการ และงานสารบรรณ 
๑๐.๑.๒ ทำฎีกากองช่างท้ังหมด 
๑๐.๑.๓ เป็นท่ีปรึกษากรรมการชุมชน  
๑๐.๑.๔ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

ให้ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย หน้าท่ีความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดหลักปฏิบัติตามระเบียบ 
กฎหมาย หนังสือส่ังการ ข้อบังคับ ของทางราชการอย่างเคร่งครัด อย่าให้เกิดความเสียหายขึ้นได้ หากมีปัญหา 
อุปสรรค หรือข้อขัดข้องประการใด ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
 

ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี  1  มิถุนายน  2564  เป็นต้นไป 
 

ส่ัง  ณ  วันท่ี  25  มิถุนายน  พ.ศ.  2564 
 
 
 

      ว่าท่ี ร.ต. 
(ณรงค์เดช  จิยะพงศ์) 

 นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า 


