
  

 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร 

ที ่ 277   /๒๕63 

เรื่อง     กำรแบ่งงำนและกำรมอบหมำยหน้ำที่ภำยใน กองช่ำง  

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

  อาศัยอ านาจตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารสว่นบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๒ 

ประกอบประกาศคณะกรรมการกลาง พนักงานสว่นต าบล เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างแบ่ง

สว่นราชการ วิธีการบรหิารและปฏิบัติงานของพนักงานสว่นต าบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบรหิารงาน

บุคคลในองค์การบรหิารสว่นต าบล  และกิจการอันเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลในองค์การบรหิารสว่น

ต าบล  ข้อ ๙ โดยขอแจ้งการมอบหมายหนา้ที่การงานและความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในสว่นโยธา  

องค์การบรหิารสว่นต าบลบ้านเพชร  เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัตงิาน  ดังต่อไปนี้ 

 นำยเงิน   เทียวประสงค์  ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  (นักบริหำรบริหำรงำนช่ำง 

ระดับต้น )    เลขที่ต ำแหน่ง 10-3-05-2103-001  เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบก ากับดูแลภายในส่วน

โยธา      โดยมี     นำยเลิศชัย  สุขส ำรำญ ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนำยช่ำงไฟฟ้ำ  และ นำยเขมญำณทัสน์  

เขมพพิัฒน์   ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนำยช่ำงเขียนแบบ     เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ 

ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียน

แบบ การประมาณการราคา การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งาน

แผนปฏิบัติการงานการก่อสร้าง และซ่อมบ ารุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานด้าน

สาธารณูปโภคต่าง ๆ งานธุรการ และงานสารบรรณที่เกี่ยวกับการโยธา และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ

ได้รับมอบหมายแบ่งงานภายในออกเป็น ๓ งาน ดังนี้ 

๑.  งำนก่อสร้ำง 

 มอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นำยเงิน   เทียวประสงค์  ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำร

กองช่ำง  (นักบริหำรบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น )    เลขที่ต ำแหน่ง 10-3-05-2103-001     

เป็นหัวหน้าผู้ รับผิดชอบ  และนำยเลิศชัย  สุขส ำรำญ ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนำยช่ำงไฟฟ้ำ  และ           

นำยจตุรวิชญ์  ค ำดี   ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ  เป็นผูช่้วย  มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัต ิ

ดังต่อไปนี ้

๑.1  งานก่อสร้างและบูรณะถนน งานก่อสร้างและบุรณะสะพาน งานก่อสร้าง งานปรับปรุง

บูรณะและซอ่มแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณะ 
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๑.2 งานเกี่ยวกับแผนการปฏิบัตงิาน การควบคุมและการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือช่าง งานเกี่ยวกับ

แผนงานการเก็บรักษา การเบิกจา่ยวัสดุอุปกรณ์ 

๑.3  การส ารวจ ออกแบบ การจัดท าขอ้มูล การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบ

และเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้างงานควบคุมอาคารให้เป็นเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ

หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๑.4 งานส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบต่าง ๆ งานการก่อสร้าง โดยได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.

ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมฯ ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๑.5 ปฏิบัตงิานอื่น ๆ ที่ไดรั้บมอบหมายจากผูบ้ังคับบัญชา 

2.  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

       มอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นำยเงิน   เทียวประสงค์  ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำร

กองช่ำง  (นักบรหิำรบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น )    เลขที่ต ำแหน่ง 10-3-05-2103-001   เป็น

หัวหน้าผู้รับผิดชอบ   และนายเลิศชัย  สุขส าราญ ต าแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า และ  นายเขมญาณทัสน์  

เขมพิพัฒน์   ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ  และ  นำยจตุรวิชญ์  ค ำดี   ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยนำยช่ำง

โยธำ  เป็นผูช่้วย  มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัต ิดังต่อไปนี้ 

2.๑  งานวิศวกรรม การประมาณราคา ร่วมพิจารณาก าหนดวางแผนงบประมาณ 

2.๒  งานประเมินราคา งานควบคุมการก่อสร้างอาคารงานบรกิารข้อมูลและหลักเกณฑ์ 

2.๓  งานส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบตา่ง ๆ งานก่อสร้าง โดยได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.ควบคุม

อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แกไขเพ่ิมเตมิฯ ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.๔  ปฏิบัตงิานอื่น ๆ ที่ไดรั้บมอบหมายจากผูบ้ังคับบัญชา 

 

3.  งานประสานสาธารณูปโภค 

มอบหมายให้อยูใ่นความรับผิดชอบนำยเงิน   เทียวประสงค์  ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  

(นักบรหิำรบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น )    เลขที่ต ำแหน่ง 10-3-05-2103-001   เป็นหัวหน้า

ผู้รับผิดชอบ  โดยมี นายเลศิชัย  สุขส าราญ ต าแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  และ   นายเขมญาณทัสน์        

เขมพิพัฒน์   ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ     เป็นผูช่้วย  มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัต ิ

ดังต่อไปนี้ 

3.๑  งานไฟฟ้าสาธารณะ งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา งานประปา 
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3.๒  การระบายน้ า แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง การบ ารุงรักษาคลองท่อระบายน้ า ท าการส ารวจ

พ้ืนที่และโครงการป้องกันน้ าท่วมขัง 

3.๓  การจัดท าแผนโครงการบ ารุงรักษาคูคลองสาธารณะ แผนโครงการล้างท่อระบายน้ าและ

แผนการดูแลรักษาเครื่องมือช่าง ตลอดจนการแก้ไขเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาน้ าท่วมขัง การระบาย

น้ าและจัดต้ังงบประมาณขุดลอกคูคลอง คูน้ า สร้างเขื่อน สร้างท านบ เป็นต้น 

3.๔  งานส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบตา่ง ๆ งานก่อสร้าง 

3.๕  ปฏิบัตงิานอื่น  ๆ ที่ไดรั้บมอบหมายจากผูบ้ังคับบัญชา 

 

 4.  งานผังเมือง  มีหน้าที่รับผิดชอบ งานจัดท าผังเมืองรวม  งานจัดท าผังเมืองเฉพาะ                      

 งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด งานควบคุมแนวเขตถนน  ทางสาธารณะและที่ดิน

สาธารณประโยชน์         งานส ารวจรวบรวมข้อมูลทางดา้นผังเมือง  งานอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมทางบก ทาง

น้ า  งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง งานให้ค าปรึกษาด้านผังเมือง งานให้ค าปรึกษาด้าน

สิ่งแวดล้อม  งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม งานวิเคราะห์วิจัยงานผังเมือง งานวิเคราะห์วิจัยด้าน

สิ่งแวดล้อม งานเวนคืนและจัดกรรมสทิธิ์ที่ดิน งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ไดรั้บมอบหมาย 

 

นำงสำวรัตนำพร   ผำดี  (พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ)  ต ำแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำน

ธุรกำร       มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี ้ 

1. ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชุม  การอบรม  การตรวจนิเทศ การตรวจติดตาม 

ของกองช่าง ตลอดจนการต้อนรับคณะบุคคลต่าง ๆที่มาเยือน อบต.  

2. ถ่ายเอกสารช่วยงานธุรการและงานอื่น ๆ ในกองช่างตามที่ไดรั้บมอบหมาย  

3.  งานดูแลรวบรวมรูปกิจกรรมต่างๆของ อบต.เพ่ือการประชาสัมพันธ์ 

4. ดูแลท าความสะอาดบริเวณโต๊ะ/เก้าอี้/ตู้หรือช้ันเก็บเอกสารวัสดุอุปกรณ์ของส่วน

ความรับผิดชอบตนเองตามนโยบาย ๕ ส  ให้เป็นระเบียบเรียบรอ้ย  

5. ปฏิบัตงิานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

 

นายสมบัติ  เขตจันทึก  (พนักงำนจ้ำงทั่วไป)  ต ำแหน่ง คนงำนทั่วไป   มหีน้าที่

ความรับผิดชอบ  ดังน้ี 

๑.  งานการดูแลรักษาทรัพย์สิน และความสงบเรียบรอ้ยบรเิวณที่ท าการองค์การบริหาร

สว่นต าบล 
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๒.  ดูแลรักษาความสะอาดรับผิดชอบตัดหญา้บรเิวณที่ท าการ อบต. 

3.  ควบคุม/ดูแลและรักษาท าความสะอาดบ ารุงรักษารถยนต์  ทะเบียน  82-7786  

(รถบรรทุกส่วนบุคคล ) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตามปกติ ดูแลรักษาความสะอาดบ ารุงรักษา

รถยนต์ส่วนกลาง หากพบข้อบกพร่องตอ้งซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหลใ่ห้รายงานผู้บังคับบัญชา  

4.  ดูแลรักษาความสะอาดบ ารุงรักษารถยนต์ส่วนกลางให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้

ตามปกติ  หากพบข้อบกพร่องตอ้งซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหลใ่ห้รายงานบังคับบัญชา  

5.  ช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาสาดับเพลงิ งานกู้ภัยต่างๆ 

6.  ช่วยในงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป    ในการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณ    รวมทั้ง 

ทรัพย์สินของทางราชการ  

7. ช่วยจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้  จอโปรเจ็คเตอร์ ฯลฯ ในการจัดการประชุม

และกิจกรรมต่างๆของ อบต. รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่ขอใช้สถานที่/ห้องประชุม อบต.ช่วยเหลอืงานดูแล

รับผิดชอบงานเลี้ยงรับรอง การประชุม สัมมนาต่างๆ 

8.งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  
 

นางสาวสิริรัตน์  เดิงขุนทด   (พนักงำนจ้ำงทั่วไป)  ต ำแหน่ง คนงำนทั่วไป   มีหน้าที่

ความรับผิดชอบ  ดังน้ี 

๑.  งานการดูแลรักษาทรัพย์สิน และความสงบเรียบรอ้ยบรเิวณที่ท าการองค์การบริหาร

สว่นต าบล 

๒.  ดูแลรักษาความสะอาดรับผิดชอบตัดหญา้บรเิวณที่ท าการ อบต. 

๓.  ดูแลรักษาความสะอาดบ ารุงรักษารถยนต์ส่วนกลางให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้

ตามปกติ  หากพบข้อบกพร่องตอ้งซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหลใ่ห้รายงานบังคับบัญชา  

๔.  ช่วยในงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป    ในการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณ    รวมทั้ง 

ทรัพย์สินของทางราชการ  

๕. ช่วยจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้  จอโปรเจ็คเตอร์ ฯลฯ ในการจัดการประชุม

และกิจกรรมต่างๆของ อบต. รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่ขอใช้สถานที่/ห้องประชุม อบต.ช่วยเหลอืงานดูแล

รับผิดชอบงานเลี้ยงรับรอง การประชุม สัมมนาต่างๆ 

๖.งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  
 

  ทั้งน้ี  ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  5  เดอืน  ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕63 

                                                           
(นายธีรวัจน ์  ธรรมโสภารัตน์) 

นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลบ้านเพชร 



     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


