
 
                                                           

  

 

 

 

 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวังพร้ำว 
ท่ี 35/2564 

เร่ือง มอบหมำยหน้ำที่รับผิดชอบภำยในกองช่ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
------------------------------ 

  เพื่อให้การปฏิบัติงานและการด าเนินการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของพนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้างแต่ละคนในกองช่าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม ชัดเจน และก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ให้ถือปฏิบัติตามค าส่ังนี้โดยเคร่งครัดดังต่อไปนี้ 
  ให้ นำยพิพัฒน์  แสงรุ่งเรือง พนักงำนส่วนต ำบล ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง      
(นักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น) เลขที่ต ำแหน่ง 13-3-05-2103-001  ปฏิบัติหน้าท่ีในการบริหารงานใน
ฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ในการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาภายในกองช่าง และควบคุมและ
รับผิดชอบการบริหารงานช่าง ดังนี้ 

1) ควบคุมและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการออกแบบและก่อสร้างงานโยธา 
2) การวางโครงการส ารวจวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบ วางผังหลักออกแบบ

สถาปัตยกรรม  ครุภัณฑ์ และออกแบบงานด้านวิศวกรรมต่างๆ ตลอดจนควบคุมการ
ก่อสร้าง 

3) ซ่อมแซมบ ารุงรักษาและติดตามผลวิจัยงานทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม 
4) ควบคุมการเขียนแบบรูปรายการก่อสร้าง การประมาณราคา จัดพิมพ์แบบรูปรายการ

ต่าง ๆ 
5) การประกวดราคา ท าสัญญาจ้าง ควบคุมการก่อสร้าง และตรวจรับงานงวดเพื่อเบิก

จ่ายเงิน พิจารณาข้อขัดแย้งต่างๆ ในการออกแบบและก่อสร้าง ให้บริการตรวจสอบ
แบบรูปและรายการ 

6) เป็นท่ีปรึกษาในการออกแบบและก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อให้มี
คุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 

7) ตรวจแบบก่อสร้างต่างๆของเอกขนท่ีขอรับอนุญาตปลูกสร้าง 
8) ตรวจแบบก่อสร้างด้านช่างโยธาและอาคาร ควบคุมตรวจสอบงานโยธา เช่น สะพาน 

ถนน ท่อระบายน้ าทางเท้า คลอง อาคาร และส่ิงก่อสร้างอื่นๆ สวนสาธารณะ 
9) ส ารวจข้อมูลการจราจร ส ารวจและทดลองวัสดุ ควบคุมตรวจสอบซ่อมแซมไฟฟ้า

สาธารณะ สวนสาธารณะ 
10) ควบคุมการใช้บ ารุงรักษาเครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ของหน่วยงานให้

ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
11) งานรวบรวมข้อมูลและสถิติ งานสัญญา งานจัดตกแต่งสถานท่ีในงานพิธีท้องถิ่นงานราช

พิธี งานรัฐพิธี 
12) เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นกรรมการควบคุมการก่อสร้าง เป็นนายตรวจเวรยาม

ส านักงาน 
13) ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี 

 



 
 

14) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆตามท่ีได้รับการแต่งต้ัง เข้าร่วมประชุมในการ
ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน 

15) พิจารณาวางอัตราก าลังเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ติดต่อ
ประสานงาน  วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัยส่ังการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา 
แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

16) ควบคุมดูแลงานผังเมือง 
17) ควบคุมดูแลงานสาธารณูปโภค 
18) ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

งำนก่อสร้ำง 
 

1) นำยมนตรี  วงศ์สำรภี พนักงำนส่วนต ำบล ต ำแหน่ง นำยช่ำงโยธำช ำนำญงำน เลขที่
ต ำแหน่ง 13-3-05-4701-001  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  1) ปฏิบัติหน้าท่ีรักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองช่าง ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติ 
      ราชการได้   
  2) งานออกแบบโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับงานโยธา 
  3) งานส ารวจเพื่อการก่อสร้างโครงการต่างๆ 
  4) งานตรวจทานแบบรูปรายการต่างๆ 
  5) งานประมาณราคา  ตรวจสอบราคากลางงานโครงการ 
  6) งานควบคุมอาคาร ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร 
  7) งานตรวจสอบและควบคุมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  8) งานตรวจสอบและควบคุมตาม พ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน 
  9) การควบคุมและปฏิบัติงานของเครื่องจักรกล 
  10) การควบคุม ดูแล และรถยนต์บรรทุกน้ า หมายเลขทะเบียน  ผพ-4096 เชียงใหม่  
        โดยให้มีการตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ และให้ควบคุมการ
        บันทึกระยะเข็มไมล์ให้เป็นปัจจุบัน 
  11) การควบคุมงานตกแต่งสถานท่ีในงานโครงการ งานพิธี งานรัฐพิธี และงานราชพิธี 
  12) การตรวจสอบและควบคุมงานซ่อมแซมถนน ทางระบายน้ าท่ีช ารุด 
  13) ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 

งำนออกแบบและควบคุมอำคำร 
1) นำยมนตรี  วงศส์ำรภ ีพนักงำนส่วนต ำบล ต ำแหน่ง นำยช่ำงโยธำช ำนำญงำน  

เลขที่ต ำแหน่ง 13-3-05-4701-001  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1) ปฏิบัติหน้าท่ีรักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองช่าง ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติ              

ราชการได้   
  2) งานส ารวจออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรม 
  3) งานวางโครงการส ารวจวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ในการออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรม 
  4) งานวางผังเมืองเพื่อวางโครงการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
  5) งานประมาณราคาและตรวจสอบราคากลางโครงการต่างๆ 
  6) งานควบคุมการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรม 
  7) งานตรวจสอบและควบคุมอาคารตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และแก้ไข    
                       เพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน 



 
 
  8) งานควบคุมและการวางโครงสร้างโครงการต่างๆ 
  9) งานตรวจสอบและควบคุมตาม พ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 
  10)  ส ารวจแผนท่ี การก าหนด/การวางผังพัฒนาเมือง งานควบคุมทางผังเมือง 

11) งานจัดรูปท่ีดินและฟื้นฟูเมือง ก าหนดแนวเขตท่ีสาธารณะเพื่อขออนุญาตก่อสร้าง  
      อาคารการระวังช้ีแนวเขตท่ีสาธารณะร่วมกับส านักงานท่ีดินฯ 
12) งานจัดรูปท่ีดินและฟื้นฟูเมือง ก าหนดแนวเขตท่ีสาธารณะเพื่อขอการครองสิทธิ์ในท่ี 
     สาธารณะ การบุกรุกท่ีดินในท่ีสารธารณะการบุกรุกท่ีดินให้เป็นที่สาธารณะดู  
    ตรวจสอบท่ีสาธารณะส่ิงสาธารณูปการ เช่น ถนน ทางเท้า คันดิน สะพาน ท่อระบาย 
    น้ า 
13) การตรวจสอบการขอใช้ท่ีสาธารณะการครองสิทธิในท่ีสาธารณะ ขออนุญาตเช่ือมทาง 
     สาธารณะ การด าเนินคดีกับผู้บุกรุกท่ีสาธารณะ การดูแลตรวจสอบรักษาท่ีสาธารณะ/ 
     ส่ิงสาธารณูปการ เช่น ถนน ทางเท้า คันดิน สะพาน ท่อระบายน้ า 
14) งานส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบต่างๆ งานการก่อสร้าง โดยได้รับอนุญาต ตาม  
      พ.ร.บ.ควบคุอาคาร พ.ศ.2522 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน ตลอดจน 
      กฎหมายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง การขุดดิน- ถมดินตาม พ.ร.บ.ขุดดินและถมดินฯ รวม 
      ตลอดถงึ เรื่องร้องเรียนและเรื่องอื่นๆ ในพื้นท่ี 

  15) ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 

งำนประสำนสำธำรณูปโภค 
 ให้ นำยพพิัฒน์  แสงรุ่งเรือง พนักงำนส่วนต ำบล ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง    

(นักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น) เลขที่ต ำแหน่ง 13-3-05-2103-001  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ งาน
ประสานสาธารณูปโภคต่าง ๆ โดยมี นำยมนตรี  วงศ์สำรภ ี  พนักงำนส่วนต ำบล  ต ำแหน่ง  นำยช่ำง
โยธำช ำนำญงำน เลขที่ต ำแหน่ง  13-3-05-4701-001  เป็นผู้ช่วย ดังนี้ 

1) งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 

2) งานไฟฟ้าสาธารณะ งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา งานประปา 

 

3) การระบายน้ า แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง การบ ารุงรักษาคูคลองท่อระบายน้ า ท าการ
ส ารวจพื้นท่ีและโครงการป้องกันน้ าท่วมขัง 

4) การจัดท าแผนโครงการบ ารุงรักษาคู คลองสาธารณะ แผนโครงการล้างท่อระบายน้ า
และแผนการดูแลบ ารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องสูบน้ า อุปกรณ์เกี่ยวกับการระบายน้ าให้
มีความพร้อมท่ีจะใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหา
น้ าท่วมขัง การระบายน้ าและจัดต้ังงบประมาณขุดลอกคูคลอง คูน้ า สร้างเขื่อน สร้าง
ท านบ เป็นต้น 

5) งานส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบต่างๆ งานการก่อสร้าง โดยได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ. 
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมฯ ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง การขุด
ดิน – ถมดิน ตาม พ.ร.บ. ขุดดินและถมดิน รวมตลอดถึงเรื่องร้องเรียนและเรื่องอื่นๆ 
ในพื้นท่ี 

 
 อนึ่ง ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในเรื่องท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของส่วน

ราชการได้รับมอบหมาย ให้หัวหน้าส่วน/กอง นั้น เป็นผู้ส่ังการและรับผิดชอบโดยตรง กรณีท่ีจะต้องให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลให้เสนอผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อวินิจฉัยและเสนอนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลทราบ 

 



 
 
 
 

 ห้ามมิให้หัวหน้าส่วน/กอง เจ้าหน้าท่ี หรือผู้ช่วยในแต่ละส่วนกระท าการใดๆ เป็นการงดเว้น    
ละเว้น จงใจ ประมาทเลินเล่อ หรือกระท าการใด ท าให้งานในส่วนท่ีรับผิดชอบ หรือทางราชการเสียหาย 
เรียกรับผลประโยชน์อื่นใด จากประชาชน หรือผู้มาติดต่อราชการ ท่ีก่อให้ราชการเสียหาย หากเจ้าหน้าท่ี
หรือผู้ช่วยเหลือกระท าการดังกล่าว ต้องได้รับโทษทางวินัย 

 
 
 

 ให้ผู้ท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ยึดถือ
ประโยชน์ของทางราชการ อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนเป็นท่ีหลัก หากมีปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงานให้รายงาน ผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที 

 
 

ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

               ส่ัง ณ วันท่ี  15  เดือน มีนาคม  พ.ศ.2564 
 
 
 

 
    (นายธนวัฒน์  สิงห์กันฑ์) 

     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 
 


