
 
   
 

 
ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชีวำน 

ที่    9 / 2562 
เรื่อง   กำรแบ่งงำนและมอบหมำยหน้ำที่ภำยในของกองช่ำง 

     ....................................... 
เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนและกำรด ำเนินกำรก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบภำยในกองช่ำง เป็นไป  

ด้วยควำมเรียบร้อย  เหมำะสม  ชัดเจน  ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำร สอดคล้องกับภำรกิจตำม
โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรตำมแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี  และมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง   

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 60  แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน 
ต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัด
นครรำชสีมำ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.
2545 ข้อ 235  ประกอบประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดนครรำชสีมำ เรื่อง มำตรฐำนทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง ข้อ 2  จึงยกเลิกค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชีวำนที่ 3/2561  ลงวันที่ 3 มกรำคม 
2561 และมอบหมำยหน้ำที่ภำยในกองช่ำง ดังนี้ 
 

นำยอำจอง  น้อยนอนเมือง  ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง (นักบริหำรงำนช่ำงระดับต้น) เลขที่ต ำแหน่ง  
20-3-05-2103-001  มีหน้ำทีร่ับผิดชอบงำน ดังนี้ 

1) งำนก่อสร้ำง ได้แก่ กำรก่อสร้ำงและบูรณะถนน แหล่งน้ ำ อำคำรสิ่งปลูกสร้ำงประเภทต่ำงๆ   
กำรก่อสร้ำงบูรณะสภำพและโครงกำรพิเศษ ระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทำงคมนำคม ขนส่ง กำรบ ำรุงรักษำ
เครื่องจักรและยำนพำหนะ  

2) งำนออกแบบและควบคุมอำคำร ได้แก่ งำนสถำปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ งำนวิศวกรรม  
งำนประเมินรำคำ กำรควบคุมกำรก่อสร้ำงอำคำรประเภทต่ำงๆ งำนบริกำรข้อมูลและหลักเกณฑ์ งำนออกแบบ 
กำรประสำนขออนุญำตต่ำงๆ ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

3) งำนสำธำรณูปโภค ได้แก่ งำนประสำนสำธำรณูปโภคและกิจกำรประปำ งำนขนส่งและ 
วิศวกรรมจรำจร  งำนระบำยน้ ำ ไฟฟ้ำแสงสว่ำง สวนสำธำรณะ ที่สำธำรณประโยชน์ งำนจัดตกแต่งสถำนที่เพ่ือ
จัดกิจกรรมหรือพิธีต่ำงๆ และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

4) งำนผังเมือง  ไดแ้ก่ งำนส ำรวจและจัดท ำแผนที่  แผนที่ภำษี  งำนวำงผังพัฒนำเมือง    
สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร งำนควบคุมทำงผังเมือง  งำนจัดรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง และอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับกำร
ผังเมือง 

5)  ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับกอง ที่มีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผน  
บริหำรจัดกำรจัดระบบงำน อ ำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย ก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน 
ตัดสินใจแก้ปัญหำในงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ จัดวำงระบบควบคุมภำยใน ปฏิบัติงำนตำมที่ก ำหนดใน
มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง ด้ำนแผน ด้ำนด้ำนบริหำร  ด้ำนงบประมำณ ด้ำนทรัพยำกร ด้ำนบุคคล  และตำม
ภำรกิจที่ได้รับกำรถ่ำยโอนจำกส่วนรำชกำรตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และหน้ำที่อ่ืนตำมที่ผู้บังคับบัญชำหรือผู้
ก ำกับดูแลมอบหมำย 
 

/ นำยอำจอง ... 
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นำยอำจอง  น้อยนอนเมือง  ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง (นักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น) เลขที่ต ำแหน่ง  
20-3-05-2103-001  รักษำกำรแทนนำยช่ำงโยธำ  ระดับปฏิบัติงำน/ช ำนำญงำน  มีหน้ำทีด่ังนี้ 
  1.) ช่วยเหลือผู้อ ำนวยกำรกองช่ำงปฏิบัติ งำนก่อสร้ำง งำนออกแบบและควบคุมอำคำร งำน
สำธำรณูปโภค งำนผังเมือง และหน้ำที่อื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำหรือผู้ก ำกับดูแลมอบหมำย 

 2) หน้ำที่ในกำรออกแบบ เขียนแบบ ประมำณรำคำ  ควบคุมงำนก่อสร้ำงวำงโครงกำรก่อสร้ำง
ในงำนด้ำนโยธำ เช่น ทำง สะพำน ท่อระบำยน้ ำ ช่องน้ ำ อำคำร อุโมงค์ เขื่อน อำคำรชลประทำน อำคำรกำร
ประปำ และสิ่งก่อสร้ำงอ่ืน ๆ ปฏิบัติงำนส ำรวจต่ำง ๆ เกี่ยวกับงำนโยธำ เช่น ส ำรวจเพ่ือกำรก่อสร้ำง ส ำรวจและ
ทดลองวัสดุ ทดลองหำคุณสมบัติของดิน ส ำรวจข้อมูลกำรจรำจร ส ำรวจทำงอุทกวิทยำ ตรวจทำนแบบ ค ำนวณ
ออกแบบด้ำนช่ำงโยธำ ซ่อมสร้ำงวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในกำรส ำรวจและทดลองทุกชนิด
ให้ได้มำตรฐำน ควบคุมกำรใช้ กำรบ ำรุงรักษำเครื่องจักร ยำนพำหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ให้ถูกต้องตำมหลักวิชำ  

3)  ปฏิบัติหน้ำที่ตำมลักษณะงำนหลัก โดยมีลักษณะที่ก ำหนดในมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง  
ท้ำยค ำสั่งนี้   ภำรกิจที่ได้รับกำรถ่ำยโอนจำกส่วนรำชกำรตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง   และหน้ำที่ อ่ืนตำมที่
ผู้บังคับบัญชำหรือผู้ก ำกับดูแลมอบหมำย 

 
นำยสอ๊อต  ธุระสุข  ลูกจ้ำงประจ ำ ต ำแหน่งพนักงำนวัดมำตรน้ ำ  มีหน้ำที่ดังนี้ 
1)  ดูแลรักษำสถำนีสูบน้ ำไฟฟ้ำ ระบบสูบน้ ำไฟฟ้ำ และระบบสูบน้ ำสวนสำธำรณะ ประสำนงำน

กลุ่มผู้ใช้น้ ำและส่วนรำชกำร จัดท ำเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
2)  ติดตำมดูแลกำรผลิตระบบประปำในเขตพ้ืนที่ เช่น ตรวจสอบคุณภำพน้ ำ กำรจัดท ำบัญชี

ของคณะกรรมกำรบริหำรระบบประปำรำยงำนปัญหำอุปสรรคต่ำงๆ ส ำรวจตรวจสอบระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำง    
 3)  ช่วยเหลือในกำรส ำรวจโครงกำรเพ่ือจัดท ำแผนและงบประมำณ จัดหำข้อมูลเพ่ือกำร

ออกแบบโครงกำร  ประสำนงำนกำรขอใช้ที่ดิน จัดท ำเอกสำรกำรใช้ที่ดินเพ่ือจัดท ำโครงกำร และจัดสถำนที่เพ่ือ
ประกอบกิจกรรมขององค์กรหรือส่วนรำชกำร 

4)  เป็นตัวแทนหน่วยงำนในกำรระวังแนวเขตที่ดินกรณีรังวัดสอบเขต ตรวจสอบควำมช ำรุด
บกพร่องระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้ำในอำคำรสถำนที่รำชกำร  กิ่งโคมไฟฟ้ำสำธำรณะ จัดท ำรำยงำนกำรช ำรุด
เสียหำยของวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือของกองช่ำง เครื่องจักรกล ยำนยนต์ของหน่วยงำน จัดท ำรำยงำนกำ ร
ตรวจสอบเบื้องต้นของยำนยนต์เป็นประจ ำตำมก ำหนด กำรเข้ำเวรยำม และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ผู้บังคับบัญชำ
หรือผู้ก ำกับดูแลมอบหมำย 

 
นำยสุริยำ  นำคแท้  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  ต ำแหน่งผู้ช่วยนำยนำยช่ำงผังเมือง  มีหน้ำที่ดังนี้ 
1)  ช่วยเหลือในกำรส ำรวจโครงกำร จัดท ำแบบ  เขียนแบบ  แผนที่  แผนผัง และจัดเก็บรักษำ

เอกสำรดังกล่ำว   
2)  รับแจ้งกำรขออนุญำตก่อสร้ำง  ดัดแปลง  หรือเคลื่อนย้ำยอำคำรตำมกฎหมำยควบคุม

อำคำร  กำรขุดดินถมดิน กำรผังเมือง และที่ดินสำธำรณประโยชน์ จัดท ำแบบบริกำร  ตรวจสอบเอกสำรประกอบ
ค ำขออนุญำตต่ำงที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของกองช่ำง   

3)  ช่วยเหลือควบคุมกำรก่อสร้ำงตำมโครงกำร พร้อมจัดท ำเอกสำรรำยงำนที่เกี่ยวข้อง กำร
เข้ำเวรยำม และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ผู้บังคับบัญชำหรือผู้ก ำกับดูแลมอบหมำย 

           / นำงสำว...  
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นำงสำวดวงใจ  ประสมสัตย์  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร           
มีหน้ำที่ดังนี้ 

1)  จัดท ำเอกสำรด้ำนธุรกำร  กำรบันทึกข้อมูล  จัดท ำหนังสือรับ–ส่ง  จัดเก็บเอกสำร  หนังสือ
ของส่วนและที่เกี่ยวข้อง  ประสำนงำนเอกสำรกับส่วนต่ำงๆภำยในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจัดท ำเอกสำรที่
เกี่ยวข้องกับงำนพัสดุของส่วนจัดท ำเอกสำรเบิกจ่ำยงบประมำณ  เช่น เอกสำรตรวจกำรจ้ำง  ฎีกำเงินเดือน 
ค่ำตอบแทน  สวัสดิกำร  และอ่ืนๆ  ของกองช่ำงให้เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

2)  จัดเตรียมงำนประชุม  อบรม  สัมมนำของกองช่ำง  หรือของหน่วยงำนตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

3)  ช่วยเหลือรับแจ้งต่ำงๆ เช่น กำรขออนุญำตก่อสร้ำง  ดัดแปลง เคลื่อนย้ำยอำคำร  ขุดดิน 
ถมดิน  เรื่องเรียนร้องทุกข์  กำรประชำสัมพันธ์ชี้แจงเบื้องต้นติดต่อประสำนงำนและปฏิบัติหน้ำที่ อ่ืนตำมที่
ผู้บังคับบัญชำหรือผู้ก ำกับดูแลมอบหมำย 

 
นำยเสริง  แพทย์กระโทก พนักงำนจ้ำงทั่วไป ต ำแหน่งคนงำนทั่วไป  มีหน้ำที่ดังนี ้
1)  เป็นพนักงำนภำคสนำมในกำรส ำรวจพ้ืนที่ตำมโครงกำรแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

และเก็บเอกสำรที่เก่ียวข้อง 
2)  ช่วยเหลือในกำรส ำรวจพ้ืนที่ โครงกำรเพ่ือจัดท ำแผนและงบประมำณ จัดหำข้อมูลเพ่ือกำร

ออกแบบโครงกำร  ประสำนงำนกำรขอใช้ที่ดิน  และจัดท ำเอกสำรกำรใช้ที่ดิน  เพ่ือจัดท ำโครงกำรและช่วยเหลือ
ผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำงตำมแบบแผนงบประมำณ 

3) งำนจัดสถำนที่เพ่ือประกอบกิจกรรม งำนพิธี กำรประชุม 
4) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ผู้บังคับบัญชำหรือผู้ก ำกับดูแลมอบหมำย 

 
ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่ง  

หรือหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด หำกเกิดปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ให้รำยงำนผู้บังคับบัญชำ
ตำมล ำดับชั้น เพ่ือหำแนวทำงกำรแก้ไข 

 
 
  ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่   1   เดือนมกรำคม  พ.ศ. 2562    เป็นต้นไป 
 
                          สั่ง  ณ  วันที่    4   เดือนมกรำคม  พ.ศ. 2562  
    
        
  
 

(นำยอำทิตย์ สนิทบุญ) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชีวำน 


