
 
 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำเลียง 
ที่  32/ ๒๕63 

เรื่อง  กำรแบ่งงำนและกำรมอบหมำยหน้ำที่ให้พนักงำนส่วนต ำบล  พนักงำนจ้ำง   
ของกองช่ำง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำเลียง  ประจ ำปีงบประมำณ  ๒๕63 

-------------------------------- 
  อำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 (และท่ี 
แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับ 5 พ.ศ. 2546 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบ
ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้ำงแบ่งส่วนรำชกำร วิธีกำร
บริหำรและกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบล และกิจกำรอันเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลในองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล ข้อ 9 เรื่องกำรแบ่งงำนภำยในกองช่ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำเลียง   เพ่ือให้กำรควบคุมภำยใน
กองช่ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำเลียงเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  มีประสิทธิภำพ  จึงให้ยกเลิกค ำสั่งกำรแบ่ง
งำนและกำรมอบหมำยหน้ำที่ให้พนักงำนส่วนต ำบล  พนักงำนจ้ำง ของกองช่ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำเลียงที่
มีอยู่เดิม และแบ่งงำนในหน้ำที่รับผิดชอบให้พนักงำนส่วนต ำบล  และพนักงำนจ้ำงของกองช่ำง องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลนำเลียง  ดังต่อไปนี้  

มอบหมำยให้  นำยวิทยำ  สัพโส  ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง เลขที่ต ำแหน่ง ๑๙-๓-๐๕-
๒๑๐๓-๐๐๑  เป็นหัวหน้ำผู้รับผิดชอบก ำกับดูแลภำยในกองช่ำง  โดยมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนธุรกำร  
กำรส ำรวจออกแบบ กำรจัดท ำข้อมูลด้ำนวิศวกรรม  กำรจัดเก็บและทดสอบคุณภำพวัสดุ  งำนออกแบบและเขียน
แบบ  กำรตรวจสอบกำรก่อสร้ำงงำนควบคุมอำคำร  งำนเกี่ยวกับแผนกำรปฏิบัติงำนด้ำนวิศวกรรมเครื่องจักรกล 
งำนเกี่ยวกับแผนงำนกำรเก็บรักษำ  กำรเบิกจ่ำยวัสดุอุปกรณ์  อะไหล่และน้ ำมันเชื้อเพลิง  งำนสวนสำธำรณะ  งำน
สถำนที่และไฟฟ้ำสำธำรณะให้เป็นไปตำมระเบียบ  กฎหมำย และหนังสือสั่งกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยมี
รำยละเอียดของงำนและกำรปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

๑. งานก่อสร้าง    
มอบหมำยให้ นำยพิภพ  บัวชุม ต ำแหน่ง นำยช่ำงโยธำช ำนำญงำน เลขที่ต ำแหน่ง  19-3-05-

4701-001โดยมีนำยพิทยำ  อินภูวำ ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำโดยมีรำยละเอียดของงำนและกำรปฏิบัติงำน  
ดังนี้ 

๑. งำนก่อสร้ำงและบูรณถนน  งำนก่อสร้ำงและบูรณะสะพำน  งำนก่อสร้ำง งำนปรับปรุง 
บูรณะและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้ำงสำธำรณะ                                                                                                         

  ๒. งำนเกี่ยวกับแผนงำนกำรปฏิบัติงำน  ด้ำนวิศวกรรมเครื่องจักรกล  กำรรวบรวมกำรประวัติ  
ติดตำมควบคุมกำรปฏิบัติงำนเครื่องกล  กำรควบคุมและกำรบ ำรุงรักษำเครื่องจักรกลและยำนพำหนะ  งำน
เกี่ยวกับแผนงำนกำรเก็บรักษำ  กำรเบิกจ่ำยวัสดุอุปกรณ์          
  ๓. กำรส ำรวจ  ออกแบบ  กำรจัดท ำข้อมูลด้ำนวิศวกรรม  กำรจัดเก็บและทดสอบคุณภำพวัสดุ  
งำนออกแบบและเขียนแบบ  กำรตรวจสอบกำรก่อสร้ำงงำนควบคุมอำคำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ  
และหนังสือสั่งกำรต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง     
          /๔. งำนส ำรวจ………….. 
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  ๔. งำนส ำรวจ  ออกแบบ เขียนแบบต่ำงๆ งำนกำรก่อสร้ำงโดยได้ รับอนุญำต  ตำม พ.ร.บ. 
ควบคุมอำคำร พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพ่ิมเติมฯ ตลอดจนกฎหมำยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง กำรขุดดิน ถมดิน ตำม พ.ร.บ. ขุด
ดินและถมดิน รวมตลอดถึง เรื่องร้องเรียนและเรื่องอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ หมู่ที่ ๑-๑2                            

๕. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 
 

  ๒. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
  มอบหมำยให้อยู่ในควำมรับผิดชอบของนำยพิภพ  บัวชุม ต ำแหน่ง นำยช่ำงโยธำช ำนำญงำน 
เลขท่ีต ำแหน่ง  19-3-05-4701-001 โดยมีนำยพิทยำ  อินภูวำ ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ และนำงสำวนิภำ
ภรณ์ เดือนจันทร์  ต ำแหน่ง พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร นำงสำวกนกวรรณ์  ศรีบุญเรืองต ำแหน่ง พนักงำนจ้ำงเหมำ
บริกำร  เป็นผู้ช่วย มีรำยละเอียดของงำนและกำรปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

๑. งำนวิศวกรรม  กำรประมำณรำคำ  ร่วมพิจำรณำก ำหนดวำงแผนงบประมำณ 
๒. งำนประเมินรำคำ งำนควบคุมกำรก่อสร้ำงอำคำร 
๓. งำนบริกำรข้อมูล  และหลักเกณฑ์ต่ำงๆ 
๔. งำนธุรกำร รับผิดชอบเกี่ยวกับหนังสือรับ-ส่งต่ำงๆ ของส่วนโยธำ 
๕. งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 

๓. งานประสานสาธารณูปโภค 
มอบหมำยให้อยู่ในควำมรับผิดชอบของนำยพิภพ  บัวชุม ต ำแหน่ง นำยช่ำงโยธำช ำนำญงำน 

เลขที่ต ำแหน่ง  19-3-05-4701-001 โดยมีนำยพิทยำ  อินภูวำ ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ  เป็นผู้ช่วย มี
รำยละเอียดของงำนและกำรปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

๑. งำนไฟฟ้ำสำธำรณะ  งำนประสำนสำธำรณูปโภคและกิจกำรประปำ  งำนประปำ 
๒. งำนระบำยน้ ำ แก้ไขปัญหำน้ ำท่วมขัง กำรบ ำรุงรักษำคู คลอง  ท่อระบำยน้ ำ  ท ำกำรส ำรวจ

พ้ืนที่และโครงกำรป้องกันน้ ำท่วมขัง 
๓. จัดท ำแผนโครงกำรบ ำรุงรักษำคู คลองสำธำรณะ  แผนโครงกำรล้ำงท่อระบำยน้ ำและแผนกำร

ดูแลบ ำรุงรักษำเครื่องจักร  เครื่องสูบน้ ำ  อุปกรณ์เกี่ยวกับกำรระบำยน้ ำให้มีควำมพร้อมที่จะใช้ในกำรปฏิบัติงำน  
ตลอดจนกำรแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหำน้ ำท่วมขัง  กำรระบำยน้ ำและจัดตั้งงบประมำณ ขุดลอก คูคลอง  คู
น้ ำ สร้ำงเขื่อน สร้ำงท ำนบ เป็นต้น  

๔. งำนส ำรวจ  ออกแบบ เขียนแบบต่ำงๆ งำนกำรก่อสร้ำง โดยได้รับอนุญำต  ตำม พ.ร.บ. 
ควบคุมอำคำร พงศ.2522  แก้ไขเพ่ิมเติมฯ  ตลอดจนกฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง กำรขุดดิน-ถมดินตำม พ.ร.บ. ขุดดิน
ถมดิน 

๕. งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 

 

       /๔. งานผังเมือง…………………. 
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๔. งานผังเมือง 
มอบหมำยให้อยู่ในควำมรับผิดชอบของนำยพิภพ  บัวชุม ต ำแหน่ง นำยช่ำงโยธำช ำนำญงำน 

เลขที่ต ำแหน่ง  19-3-05-4701-001 โดยมีนำยกฤษ สิงห์แสวงพำณิชย์ ต ำแหน่ง พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร  
นำงสำวกนกวรรณ์  ศรีบุญเรืองต ำแหน่ง พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร  เป็นผู้ช่วย มีรำยละเอียดของงำนและกำร
ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

๑. ส ำรวจแผนที่ กำรก ำหนด/กำรวำงผังพัฒนำเมือง  งำนควบคุมทำงผังเมือง 
๒. งำนจัดรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง ก ำหนดแนวเขตที่สำธำรณะเพ่ือขอกำรครองสิทธิ์ในที่สำธำรณะ 

กำรบุกรุกที่ดินในที่สำธำรณะร่วมกับส ำนักงำนท่ีดินฯ 
๓. งำนจัดรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง  ก ำหนดแนวเขตที่สำธำรณะเพ่ือขอกำรครองสิทธิ์ในที่สำธำรณะ 

กำรบุกรุกที่ดินให้เป็นที่สำธำรณะ  ดูแลตรวจสอบที่สำธำรณะ สิ่งสำธำรณูปกำร  เช่น  ถนน ทำงเท้ำ คันดิน 
สะพำน ท่อระบำยน้ ำ 

๔. กำรตรวจสอบกำรขอใช้ที่สำมธำรณะกำรครองสิทธิ์ในที่สำธำรณะ ขออนุญำตเชื่อมทำง
สำธำรณะ  กำรด ำเนินคดีกับผู้บุกรุกที่สำธำรณะ กำรดูแลตรวจสอบรักษำที่สำธำรณะ/สิ่งสำธำรณูปกำร  เช่น  
ถนน ทำงเท้ำ คันดิน สะพำน  ท่อระบำยน้ ำ          

๕. งำนส ำรวจ ออกแบบ  เขียนแบบต่ำงๆ งำนกำรก่อสร้ำง โดยได้รับอนุญำต  ตำม พ.ร.บ. 
ควบคุมอำคำร พ.ศ.๒๕๒๒  แก้ไขเพ่ิมเติมฯ ตลอดจนกฎหมำยอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ต ำบลนำเลียง 

๖. งำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 

  5.งานไฟฟ้า  
  มอบหมำยให้ นำยภำสกร  คัตถำวร ต ำแหน่ง นำยช่ำงไฟฟ้ำปฏิบัติงำน เลขที่ต ำแหน่ง 13-3-
05-5706-001 มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลักตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งระบุไว้และมีหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย 
ดังนี้  
  1. งำนดูแล ตรวจสอบ ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้ำสำธำรณะในเขตพ้ืนที่ต ำบลนำเลียง  
  2. ประสำนกำรท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
  3. งำนบ ำรุงรักษำเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับงำนไฟฟ้ำ  
  4. งำนดูแลระบบไฟฟ้ำภำยในและภำยนอกบริเวณส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำเลียง  
  5. งำนอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง หรือตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

ให้ผู้ที่ได้รบมอบหมำยหน้ำที่งำนรับผิดชอบถือปฏิบัติตำมค ำสั่งและตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่ตำมระเบียบ
โดยเคร่งครัด  ยึดถือประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็นส ำคัญ  หำกมีปัญหำอุปสรรคให้รำยงำนผู้บังคับบัญชำทรำบโดย
ทันท ี

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  กุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕63  เป็นต้นไป 

 สั่ง  ณ  วันที่  1  เดือน  กุมภำพันธ์  พ.ศ.  ๒๕63 
      

                                                     (นำยสมพงษ์  ไชยศรี) 
      นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำเลียง 


