นายวสันต์ วงศ์ดี ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) ตาแหน่ง
เลขที่ 12-2-05-2101-001 มีหน้าที่รับผิดชอบ การบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างเหมาบริการในสังกัดกองช่างให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการให้มีหน้าที่กากับ
ดูแลและตรวจสอบงานเกี่ยวกับการสารวจออกแบบ การจัดทาข้อมูลด้านวิศวกรรม การจัดเก็บข้อมูลและการทดสอบ
คุณภาพของวัส ดุ งานออกแบบและเขีย นแบบ งานการก่อสร้าง งานตรวจสอบให้ คาแนะนาหรือประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับข้อระเบียบกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน
พ.ศ. 2543 งานควบคุมตามพระราชบัญญัติน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง งานจัดทาแผน
และเสนองบประมาณการก่อสร้าง งานซ่อมแซมบารุงรัก ษาสาธารณูปโภค งานวิศวกรรม งานผังเมือง งานตรวจสอบ
และชี้แนวเขตที่ดิน งานหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง งานเกี่ยวกับการจัดเตรียมสถานที่และพิธีการต่างๆของหน่วยงาน
หรือส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
กรณีไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ มอบหมายให้ , นายณัฐพัชร์ กณะบุตร ตาแหน่ง สถาปนิก
ปฏิบัติ การ ต าแหน่งเลขที่ 12-2-05-3702-001 เป็นผู้ รับผิดชอบการปฏิบัติราชการแทนคนที่ 1, จ.ส.อ.
ปิยวัฒน์ ชมพูเ มืองชื่น ต าแหน่ง นายช่า งผังเมืองปฏิบัติงาน ตาแหน่งเลขที่ 12-2-05-4704-001 เป็น
ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติราชการแทนคนที่ 2
งานธุรการ
นางสาวรัชนีพร เบ้าสารี ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน ตาแหน่งเลขที่ 12-2-054101-002 ปฏิบัติหน้าทีห่ ัวหน้ากลุ่มงานธุรการ มีหน้าทีร่ ับผิดชอบงานต่างๆดังนี้
- ควบคุมงานสารบรรณ นาเสนอหนังสือเข้าทุกฉบับต่อผู้อานวยการกองช่าง เพื่อให้ฝ่ายที่รับผิดชอบ
รับไปดาเนินการ และติดตามเรื่องตรวจสอบความเรียบร้อยทุกเรื่องก่อนนาเสนอ
- เก็บรักษาเอกสาร ระเบียบ คาสั่งฯ
- จัดทางบประมาณประจาปี งบประมาณเพิ่มเติม และโอนเงินงบประมาณของทุกฝ่ายในกองช่าง
พร้อมทั้งรวบรวมหลักฐาน
- งานจัดทาคาสั่ง และประกาศ
- จัดทาฎีกาเบิกเงิน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- จัดทาทะเบียนควบคุมยอดเงินงบประมาณของกองช่าง
- จัดทาสรุปเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราวของกองช่าง
- ทาเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุของกองช่าง
- งานดูแลรักษาจัดเตรียมประสานงาน และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอานวย
ความสะดวกในด้านต่างๆ
- รวบรวมข้อมูล สถิติต่างๆ จัดทารายงานส่งมอบตามกาหนด
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
โดยมี
1. นางสาวนิตยา ดอนลาว พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ เป็นผู้ช่วย
มีหน้าทีร่ ับผิดชอบงานต่างๆ ดังนี้

- ทาหน้าที่ด้านงานสารบรรณ นาเสนอหนังสือเข้า/ออกทุกฉบับและติดตามเรื่องตรวจสอบความ
เรียบร้อยหนังสือทุกเรื่องจนสิ้นสุดการดาเนินงาน พร้อมทั้งเก็บเอกสารให้เรียบร้อยและสามารถตรวจสอบเอกสาร
ดังกล่าวได้
- ช่วยพิมพ์หนังสือ – ตอบหนังสือตามที่ได้รับมอบหมาย
- ช่วยทาขออนุมัติจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุของกองช่าง
- ช่วยจัดทาฎีกาเบิกเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกองช่าง
- ช่วยจัดทาสรุปเบิกเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราวของกองช่าง
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. นางกฤษฎา แสงแก้ว พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (ฝ่ายแบบ
แผนและก่อสร้าง,งานผังเมือง ) เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่รับผิดชอบงานต่างๆ ดังนี้
- ทาหน้าที่ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือ และพิมพ์หนังสือการอนุญาตก่อสร้าง หนังสือรับรอง
สิ่งปลูกสร้าง ขออนุญาตขุดดิน ถมดิน น้ามันเชื้อเพลิง และขออนุญาตเกี่ยวกับงานผังเมืองต่าง ๆ
- นาเสนอหนังสือเข้า – ออก ต่อหัวหน้าฝ่าย – ผู้อานวยการกอง เก็บรักษาเอกสารต่างๆ
เกี่ยวกับงานผังเมือง
- นาเสนอเอกสารไปแต่ละฝ่าย เกี่ยวกับงานผังเมือง
- ปฏิบัติหน้าที่งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. นายยุทธณา ดีหล้า พนักงานจ้างเหมาบริการ เป็นผู้ช่วยงานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบงาน
ต่างๆ ดังนี้
- บันทึกข้อมูลแหล่งน้า
- จัดพิมพ์บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานตามคาร้องต่าง ๆ
- จัดทาบัญชี เพื่อควบคุมการรับจ่าย วัสดุ ๆ ของกองช่าง และทาให้เป็นปัจจุบัน
- ช่วยพิมพ์หนังสือ – ตอบหนังสือตามที่ได้รับมอบหมาย
- ช่วยพิมพ์ประมาณการราคาโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ของกองช่าง
- บันทึกและรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับงานระบบประปาหมู่บ้าน
- รวบรวมและจัดทาทะเบียนแหล่งน้า งานจัดทาทะเบียนถนน และทะเบียนไฟฟ้า(ไฟฟ้า
สาธารณะและไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์)
- ปฏิบัติหน้าที่งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4.นายสุรศักดิ์ บุญทอง พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนงานทั่วไป เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่
รับผิดชอบงานต่างๆดังนี้ (ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง,งานผังเมือง)
- ทาหน้าที่ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือ และพิมพ์หนังสืออนุญาตก่อสร้าง หนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง
ขออนุญาตขุดดิน ถมดิน น้ามันเชื้อเพลิง และขออนุญาตเกี่ยวกับงานผังเมืองต่างๆ
- นาหนังสือเข้า – ออก ต่อหัวหน้าฝ่าย – ผู้อานวยการกอง เก็บรักษาเอกสารต่างๆเกี่ยวกับ
งานผังเมือง
- เดินเอกสารไปแต่ละฝ่ายเกี่ยวกับงานผังเมือง
- ปฏิบัติหน้าที่งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

5.นายสัญญา ดอนลาว พนักงานจ้างทั่วไป เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่รับผิดชอบงานต่างๆ ดังนี้
-ทาหน้าที่เป็นผู้ช่วยงานธุรการและงานต่างๆในฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
-ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
1. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
มอบหมายให้ นายวสันต์ วงศ์ดี ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง
ระดับกลาง) ตาแหน่งเลขที่ 12-2-05-2101-001 รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
โดยมี นายณัฐพัชร์ กณะบุตร ตาแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่รับผิดชอบงานต่างๆ ดังนี้
- ทาหน้าที่ปกครอง บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างในฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- ทาหน้าที่และรับผิดชอบงานในฝ่ายแบบแผนทั้งหมด
- ตรวจหนังสือเข้า/ออกทุกฉบับของฝ่ายแบบแผนฯ เพื่อพิจารณาจ่ายงานให้ผู้ที่รับผิดชอบ
รับไปดาเนินการ
- ตรวจพิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นในเรื่องที่ฝ่ายแบบแผนฯ เสนอผู้อานวยการกองช่าง
- จัดทาแผนงานและตรวจสอบเร่งรัด ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายแบบแผนฯ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
1.1 งานด้านวิศวกรรม
1.1.1 นายวสันต์ วงศ์ดี ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
ตาแหน่งเลขที่ 12-2-05-2101-001 ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มงานด้านควบคุมการก่อสร้าง มีหน้าที่
รับผิดชอบงานต่างๆ ดังนี้
- บริหารจัดการและกากับดูแลเกี่ยวกับงานทางด้านควบคุมการก่อสร้างทุกประเภททั้งหมด
เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
- ให้คาแนะนาทางด้านสารวจออกแบบ
- เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
1.1.2 นายวสันต์ วงศ์ดี ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
ตาแหน่งเลขที่ 12-2-05-2101-001 ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มงานสารวจออกแบบด้านวิศวกรรม
- มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสารวจออกแบบและประมาณราคางานด้านวิศวกรรม
และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- สารวจออกแบบ คานวณ โครงสร้าง จัดทารายละเอียดประกอบแบบแปลน
ประมาณราคาด้านวิศวกรรม โดยประสานงานกอง และฝ่ายอื่นๆ
- จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี และดาเนินการตามงบประมาณ งานก่อสร้างถนน
ท่อระบายน้า เขื่อน และสะพาน รวมทั้งโครงการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ
- จัดทาโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลฯ
- ให้คาแนะนาและบริหารงานเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม ตรวจแบบแปลนด้านวิศวกรรม

และพร้อมติดตามประสานงานประจาเขตพื้นที่
- ตรวจสอบแบบแปลนด้านวิศวกรรมของอาคารต่าง ๆ ทุกประเภทที่ยื่นขออนุญาตปลูก
สร้าง ต่อเติม รื้อถอน ดัดแปลง ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
- เป็นคณะกรรมการกาหนดราคากลางและเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
1.1.3 นายเสถียร บั้งเงิน พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธาเป็นผู้ช่วย มี
หน้าที่รับผิดชอบงานต่างๆ ดังนี้
- รับผิดชอบงานสารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคาและเป็นผู้ช่วยผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
โครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
1.1.4. นายณรงค์ บัวตูม พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธาเป็นผู้ช่วย มี
หน้าที่รับผิดชอบงานต่างๆ ดังนี้
- รั บ ผิ ดชอบงานส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคาและเป็นผู้ ช่ว ยผู้ ควบคุ ม งาน
ก่อสร้างโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
1.2 งานสถาปัตยกรรม
1.2.1 นายณัฐพัชร์ กณะบุตร ตาแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ ตาแหน่งเลขที่ 12-2-053702-001 ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มงานสารวจออกแบบด้านสถาปัตยกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
- สารวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคางานทาง ด้านสถาปัตยกรรม
- ให้คาแนะนาและบริหารงานเกี่ยวกับงานด้านสถาปัตยกรรม ตรวจแบบแปลนงานด้าน
สถาปัตยกรรม
- ตรวจสอบแบบแปลนด้านสถาปัตยกรรมของอาคารต่าง ๆ ทุกประเภทที่ยื่นขออนุญาต
ปลูกสร้าง ต่อเติม รื้อถอน ดัดแปลง ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
- เป็นคณะกรรมการกาหนดราคากลางและเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
-เป็นนายช่างเขต
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
1.2.2 นายสิทธิโชค นวมานุชาติ
พนักงานจ้างตามภารกิจตาแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา มี
หน้าที่รับผิดชอบงานต่างๆ ดังนี้
- รับผิดชอบงานสารวจ ออกแบบ เขียนแบบประมาณราคาและเป็นผู้ช่วยผู้ควบคุมงานก่อสร้างการ
โครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

1.3 งานผังเมือง
1.3.1 จ.ส.อ. ปิยวัฒน์ ชมภูเมืองชื่น ตาแหน่ง นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน ตาแหน่งเลขที่
12-2-05-4704-001 ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มงานผังเมือง มีหน้าที่รับผิดชอบงานต่างๆ ดังนี้
- จัดทาผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ
- ให้คาปรึกษาด้านผังเมือง ด้านสิ่งแวดล้อม
- ตรวจสอบแบบแปลนและเอกสารการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและการใช้อาคารประเภท
บ้านพักอาศัยและ อาคารสาธารณะ
- ตรวจสอบเอกสารและรับรองสิ่งปลูกสร้างต่างๆ
- เป็นนายตรวจเขต
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
1.3.2 นางกฤษฎา แสงแก้ว พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ (ฝ่าย
แบบแผนและก่อสร้าง , ผังเมือง ) เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่รับผิดชอบงานต่างๆ ดังนี้
- ทาหน้าที่ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือ และพิมพ์หนังสือการอนุญาตก่อสร้าง หนังสือรับรอง
สิ่งปลูกสร้าง ขออนุญาตขุดดิน ถมดิน น้ามันเชื้อเพลิง และขออนุญาตเกี่ยวกับงานผังเมืองต่าง ๆ
- นาเสนอหนังสือเข้า – ออก ต่อหัวหน้าฝ่าย – ผู้อานวยการกอง เก็บรักษาเอกสารต่างๆ
เกี่ยวกับงานผังเมือง
- เดินเอกสารไปแต่ละฝ่าย เกี่ยวกับงานผังเมือง
- ปฏิบัติหน้าที่งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3.นายสุรศักดิ์ บุญทอง พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนงานทั่วไป เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่
รับผิดชอบงานต่างๆดังนี้
- ทาหน้าที่ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือ และพิมพ์หนังสืออนุญาตก่อสร้าง หนังสือรับรองสิ่ง
ปลูกสร้าง ขออนุญาตขุดดิน ถมดิน น้ามันเชื้อเพลิง และขออนุญาตเกี่ยวกับงานผังเมืองต่างๆ
- นาหนังสือเข้า – ออก ต่อหัวหน้าฝ่าย – ผู้อานวยการกอง เก็บรักษาเอกสารต่างๆเกี่ยวกับงานผังเมือง
- เดินเอกสารไปแต่ละฝ่ายเกี่ยวกับงานผังเมือง
- ปฏิบัติหน้าที่งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4.นายวิษณุ ธุวะคา พนักงานจ้างเหมาบริการ ตาแหน่ง จ้างเหมาทั่วไปงานผังเมือง เป็นผู้ช่วย
งานผังเมือง มีหน้าที่รับผิดชอบงานต่างๆดังนี้
- ค้นเอกสารจัดพิมพ์หนังสืออนุญาตก่อสร้าง หนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง ขออนุญาตขุดดิน
ถมดิน น้ามันเชื้อเพลิง และขออนุญาตเกี่ยวกับงานผังเมืองต่างๆ
- นาหนังสือเข้า – ออก ต่อหัวหน้าฝ่าย – ผู้อานวยการกอง เก็บรักษาเอกสารต่างๆเกี่ยวกับงานผังเมือง
- เดินเอกสารไปแต่ละฝ่ายเกี่ยวกับงานผังเมือง
- ออกสารวจพื้นที่
- ปฏิบัติหน้าที่งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2. ฝ่ายการโยธา
นายวสันต์ วงศ์ดี ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) ตาแหน่ง
เลขที่ 12-2-05-2101-001 ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มงานฝ่ายการโยธา โดยมอบหมายให้ นายจักรกริช
เตชะ ตาแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ตาแหน่งเลขที่ 12-2-05-4706-001 มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบ
การปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานซ่อมแซมถนน และสะพาน รวมทั้งงานตรวจสอบ เร่งรัด ติดตามการปฏิบัติงานของ
พนักงาน และลูกจ้างในฝ่ายการโยธา ตรวจสอบรายชื่อในการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างในฝ่ายการโยธา ตาม
ระเบียบว่าด้วยการลาและระเบียบต่างๆ จัดทาแผนงานและบริหารงานการใช้งบประมาณบารุง ซ่อมแซมถนนและ
สะพาน และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2.1. นายจักรกริช เตชะ ตาแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ตาแหน่งเลขที่ 12-2-054706-001 ปฏิบัติหน้าที่เป็นเป็นผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน ฝ่ายการโยธา
- รับผิดชอบงานสารวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคางานในฝ่ายการโยธา
- รับเรื่องคาร้องต่างๆ พร้อมหาแนวทางแก้ไข
- ควบคุมงานก่อสร้างโครงการต่างๆ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2.1.1 งานซ่อมแซมถนน , อาคาร , สะพานและงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
1. นายสุทัศน์
อินต๊ะตาน
พนักงานจ้างทั่วไป
(หัวหน้าชุดที่ 1)
2. นายสุทธิพงษ์ ไชยวงค์
พนักงานจ้างทั่วไป
3. นายตะวัน
ผาลาด
พนักงานจ้างทั่วไป
4. นายบูรพา
ชัยเลิศ
พนักงานจ้างทั่วไป
1.นายทนงศักดิ์
2.นายการุณย์
3.นายนพดล
4.นายคมสันต์
5..นายเสกสรร

แก้วเตจ๊ะ
กรพิพัฒน์
ดวงแสง
อวดคล่อง
ดวงสนิท

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ขับรถยนต์) (หัวหน้าชุดที่ 2)
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป (ช่วยงานกองการศึกษา)

มีหน้าที่รับผิดชอบ
- งานซ่อมบารุงสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินของเทศบาลต่างๆ เช่น งานซ่อมแซม ซ่อมบารุง เช่น ถนน
อาคาร สะพาน แหล่งน้า ฯลฯ
- งานอื่นๆ เช่น จัดสถานที่, งานตรวจสอบ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายวัสดุฝ่ายการโยธา การดูแลรักษารถจักรยานยนต์ เครื่องตบ เครื่องตัด
เครื่องมืออื่นๆรวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ในฝ่ายการโยธา ให้อยู่ในความดูแลของนายเฉลิมพล เรือนสังข์ ฝ่ายการโยธา

ผู้รับผิดชอบรถยนต์ รถบรรทุก และเครื่องจักรกล
1. นายสิทธิชัย ศรีวิชัยแก้ว พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติหน้าที่
เป็นพนักงานขับรถบรรทุกขนาดกลาง หมายเลขทะเบียน 81-1035 เชียงราย
2. นายสัญญา ดอนลาว พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์
หมายเลขทะเบียน กจ 3886 เชียงราย
3. นายทนงศักดิ์ แก้วเตจ๊ะ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติหน้าที่
พนักงานขับรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 2655 เชียงราย
4.นายเอกชัย กันทะเตียน พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์
หมายเลขทะเบียน กง 1510 ชร
มีหน้าที่รับผิดชอบ
- ดูแล ตรวจสอบ รายงาน การใช้รถ และเรื่องทุกๆอย่างเกี่ยวกับรถในความรับผิดชอบ
- ปฏิบัติงาน ซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลและสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ถนน แหล่งน้า และอื่นๆ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. ฝ่ายสาธารณูปโภค
นายวสันต์ วงศ์ดี ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) ตาแหน่ง
เลขที่ 12-2-05-2101-001 ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มงานฝ่ายสาธารณูปโภค โดยมอบหมายให้ นายจักร
กริช เตชะ ตาแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ตาแหน่งเลขที่ 12-2-05-4706-001 มีหน้าที่ควบคุมดูแล
รั บ ผิ ด ชอบการปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ ข องงานสาธารณู ป โภค และทรั พ ย์ สิ น ของเทศบาล,งานจั ด สถานที่ , งาน
สวนสาธารณะงานซ่อมบารุงดูแลรักษาเครื่องจักรกล ยานพาหนะและงานไฟฟ้าสาธารณะ งานประปา และปฏิบัติงาน
อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3.1. นายจั กรกริ ช เตชะ ตาแหน่ง นายช่า งไฟฟ้า ปฏิบัติงาน ตาแหน่งเลขที่ 12-2-054706-001 ปฏิบัติหน้าที่เป็นเป็นผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสาธารณูปโภค,งานสวนสาธารณะ,งานประปาและงานจัด
สถานที่
3.1.1 งานซ่อมแซมสาธารณูปโภคตามแผนงานปกติและงานจัดสถานที่ และงานเฉพาะกิจเร่งด่วน
1. นายวิเชียร
พัฒนจันทร์
พนักงานจ้างตามภารกิจ (หัวหน้าชุดที่ 1)
2. นายสุทธิพงษ์ ไชยวงค์
พนักงานจ้างทั่วไป
3. นายตะวัน
ผาลาด
พนักงานจ้างทั่วไป
4. นายบูรพา
ชัยเลิศ
พนักงานจ้างทั่วไป
3.1.2 งานก่อสร้างสาธารณูปโภค ,งานจัดสถานที่,งานประปาและงานเฉพาะกิจเร่งด่วน
1.นายทนงศักดิ์
แก้วเตจ๊ะ
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ขับรถยนต์) (หัวหน้าชุดที่ 2)
2.นายการุณย์
กรพิพัฒน์
พนักงานจ้างทั่วไป
3.นายนพดล
ดวงแสง
พนักงานจ้างทั่วไป
4.นายคมสันต์
อวดคล่อง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
5..นายเสกสรร
ดวงสนิท
พนักงานจ้างทั่วไป (ช่วยงานกองการศึกษา)

ผู้รับผิดชอบรถยนต์ รถบรรทุก และเครื่องจักรกล
1. นายสิทธิชัย ศรีวิชัยแก้ว พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติ
หน้าที่เป็นพนักงานขับรถบรรทุกขนาดกลาง หมายเลขทะเบียน 81-1035 เชียงราย
2. นายสัญญา ดอนลาว พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์
หมายเลขทะเบียน กจ 3886 ชร
3. นายทนงศักดิ์ แก้วเตจ๊ะ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติหน้าที่
พนักงานขับรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 2655 เชียงราย
4.นายเอกชัย กันทะเตียน พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์
หมายเลขทะเบียน กง 1510 ชร
มีหน้าที่รับผิดชอบ
- ดูแล ตรวจสอบ รายงาน การใช้รถ และเรื่องทุกๆอย่างเกี่ยวกับรถในความรับผิดชอบ
- ปฏิบัติงาน ซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลและสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ถนน แหล่งน้า และอื่นๆ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3.1.3. งานสวนสาธารณะ,งานประปา,งานจัดสถานที่และงานเฉพาะกิจเร่งด่วน
1.นายอดิตร์ คาแปงคา
พนักงานจ้างทั่วไป (ตัดหญ้า)(หัวหน้าชุด)
2.นายวิเชียร พัฒนจันทร์
พนักงานจ้างทั่วไป (ตัดหญ้า)
4. นายวีระ ชัยเกษม
จ้างเหมาบริการ (ดูแลสวนรอบสานักงานฯ)
5.นายเชษฐา สันธิ
พนักงานจ้างทั่วไป (ตัดหญ้า)
มีหน้าที่รับผิดชอบ
- ดูแลรักษา ปรับภูมิทัศน์ บริเวณรอบอาคารสานักงานเทศบาลตาบลบ้านดู่ เพื่อให้เกิดความสะอาด
เรียบร้อย และสวยงาม ภายในเขตเทศบาลตาบลบ้านดู่
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3.1.4 งานไฟฟ้าสาธารณะ
นายจักรกริช เตชะ ตาแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ตาแหน่งเลขที่ 12-2-05-4706-001
ปฏิบัติงานไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่ปฏิบัติงานดังนี้
-สารวจเขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้งซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุม การใช้งานดูแล
บารุงรักษา และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่ องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ และในภารกิจที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและ
ภายนอก
-จัดทาทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อวางแผนบารุงรักษา
-ให้คาแนะนา ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้บริการ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานได้ถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ

นายณรงค์ โป่งคา พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนงานทั่วไป,นายพสิฐ วรรณคา พนักงานจ้างเหมา
บริการ ,นายวินัย พรมใจสา พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ โดยมีหน้าที่ดังนี้
- ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า จัดเก็บรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า และอื่นๆ
- งานตรวจสอบ สารวจเก็บข้อมูล ดูแลงานขอขยายเขตไฟฟ้า ในพื้นที่
- ขับรถและดูแลบารุงรักษารถบรรทุกติดเครนไฮดรอลิก (รถกระเช้าไฟฟ้า) หมายเลขทะเบียน 813290 เชียงราย ให้นายวินัย พรมใจสา เป็นผู้รับผิดชอบ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3.1.5 งานโรงพัสดุอุปกรณ์กองช่าง
นายเฉลิมพล เรือนสังข์ พนักงานจ้างทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบงานต่างๆดังนี้
- รับผิดชอบงานด้านจัดเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือและการเบิกจ่าย
- ช่วยปฏิบัติชุดซ่อมและก่อสร้างงานด้านสาธารณูปโภค,งานจัดสถานที่และด้านประปา
โครงการตามแผนงานปกติและโครงการเฉพาะกิจเร่งด่วน
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

