
 
ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเทพำลัย 

ที่ 218/ ๒๕64 
เรื่อง   แบ่งงำนและกำรมอบหมำยหน้ำที่ภำยในกองช่ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

********************* 
 

  อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ 15 ประกอบมำตรำ 25 วรรคเจ็ด แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ประกอบกับประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัด
นครรำชสีมำ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล  ลงวันที่  24 ตุลำคม 2545  
ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดนครรำชสีมำ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร วิธีกำรบริหำรและปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบล และกิจกำรอันเกี่ยวกับ
กำรบริหำรงำนบุคคลในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 26 มกรำคม พ.ศ. 2564 
และประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดนครรำชสีมำ เรื่อง ก ำหนดกอง ส ำนักหรือส่วนรำชกำร
ที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2563  ลงวันที่ 26 มกรำคม พ.ศ. 2564 และมติ
คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดนครรำชสีมำ ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤษภำคม 2564 จึงได้
ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเทพำลัย  เรื่อง กำรก ำหนดโครงสร้ำงกำรแบ่ งส่วนรำชกำรขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลเทพำลัยขึ้น  กองช่ำงจึงก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบภำยในกองช่ำงตำมประกำศ                 
กำรก ำหนดโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร ดังนี้ 
        กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบล 
                                                       

  มอบหมำยให้  นายพิเชษฐ์  คงนอก  ต ำแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง
ระดับต้น) (เลขที่ต าแหน่ง 20-3-05-2103-001) มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้   

บริหำรงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับกอง   ซึ่งมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพ 
ของงำนสูง รับผิดชอบงำนบริหำรทั่วไปหรือเลขำนุกำร โดยควบคุมหน่วยงำนหลำยหน่วย และปกครองผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชำจ ำนวนมำกและปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

 มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับ งำนแบบแผนและก่อสร้ำง งำนก่อสร้ำงและบูรณะถนน 
งำนก่อสร้ำงสะพำน เขื่อนทดน้ ำ งำนระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทำงคมนำคม งำนบ ำรุงรักษำเครื่องจักรและ
ยำนพำหนะ งำนควบคุมอำคำร งำนประเมินรำคำ งำนควบคุมกำรก่อสร้ำงอำคำร งำนบริกำรข้อมูลและ
หลักเกณฑ์ งำนออกแบบ งำนสำธำรณูปโภค งำนประสำนสำธำรณูปโภคและกิจกำรประปำ งำนระบำยน้ ำ 
งำนไฟฟ้ำสำธำรณะ งำนผังเมือง งำนส ำรวจและแผนที่  งำนวำ งผังเมือง งำนควบคุมทำงผังเมือง                
เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ตำมที่ได้รับแต่งตั้ง  เข้ำร่วมประชุมในกำรก ำหนดนโยบำยและแผนงำน
ของส่วนรำชกำรที่สังกัด   และในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนท ำหน้ำที่ก ำหนดนโยบำยกำรปฏิบัติงำน พิจำรณำ
วำงอัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่และงบประมำณของหน่วยงำนที่ รับผิดชอบ ติดต่อประสำนงำน วำงแผน           
มอบหมำยงำน วินิจฉัย สั่งกำร  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตำมประเมินผล  
แก้ปัญหำข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนที่รับผิดชอบด้วย และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง งำนจัดท ำ
และตรวจสอบฎีกำเบิกจ่ำยทุกหมวด  ในกองช่ำง เป็นผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบควบคุมดูแลกำรปฏิบัติรำชกำร            
ให้เป็นไปตำมนโยบำยที่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสั่งกำรเกี่ยวกับนโยบำยของรัฐนโยบำยกระทรวง 
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มหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นและจังหวัดนครรำชสีมำ รวมทั้งอ ำนำจหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่
กฎหมำยก ำหนดไว้โดยมีงำนต่ำง ๆ  โดยมีกำรแบ่งงำนตำมฝ่ำยงำน 4 งำน ดังนี้  
 

๑.  งานแบบแผนและก่อสร้าง 
  มอบหมำยให้  นายพิ เชษฐ์   คงนอก  ต ำแหน่ ง ผู้ อ านวยการกองช่าง ระดับต้น                 
(เลขที่ต าแหน่ง 20-3-05-2103-001) เป็นหัวหน้ำ  โดยมีผู้ช่วยดังนี้ ต ำแหน่งว่ำง ต าแหน่ง นายช่าง
โยธา (เลขที่ต าแหน่ง 20-3-05-4701-001)(ต าแหน่งว่าง) ,นายภุชงค์  การถาง ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนาย
ช่างโยธา, นางลักษณาภรณ์  อารมณ์  ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ,นายปฏิพัทธ์  ล  ากลาง 
ต ำแหน่ง คนงานทั่วไป และ ต าแหน่ง คนงานทั่วไป(ต าแหน่งว่า))  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ปฏิบัติงำนก่อสร้ำงและบูรณะถนน งำนก่อสร้ำงสะพำน เขื่อนทดแทนน้ ำ งำนระบบข้อมูล
และแผนที่เส้นทำงคมนำคม งำนบ ำรุงรักษำเครื่องจักรกลและยำนพำหนะ งำนเกี่ยวกับแผนงำนกำรเก็บรักษำ 
กำรเบิกจ่ำยวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ น้ ำมันเชื้อเพลิง งำนธุรกำรและงำนสำรบรรณ ซึ่งมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับกำรร่ำง โต้ตอบ บันทึก  ย่อเรื่อง  ตรวจทำนหนังสือ  กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับเอกสำรสิทธิ์ในทรัพย์สิน
ของทำงรำชกำร  กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ กำรตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง รำยกำรและเก็บ
รักษำเอกสำรสำคัญของทำงรำชกำร กำรรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสำรของกองช่ำง ดูแลท ำควำม
สะอำดวัสดุ ครุภัณฑ์ บริเวณที่ตนเองปฏิบัติงำนให้สะอำดอยู่เสมอ ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องและงำนอ่ืนที่
ได้รับมอบหมำย  
 

  ๒.  งานควบคุมอาคาร 
  มอบหมำยให้   นายพิเชษฐ์  คงนอก  ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง ระดับต้น (เลขที่
ต าแหน่ง 20-3-05-2103-001) เป็นหัวหน้ำ  โดยมีผู้ช่วยดังนี้  ต ำแหน่งว่ำง ต าแหน่ง นายช่างโยธา  
(เลขท่ีต าแหน่ง 20-3-05-4701-001)(ต าแหน่งว่าง),นายภุชงค์  การถาง ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา,
นางลักษณาภรณ์  อารมณ์  ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

ปฏิบัติงำนประเมินรำคำร่วมพิจำรณำก ำหนดวำงแผนงำนงบประมำณ งำนควบคุมกำร
ก่อสร้ำงอำคำร งำนบริกำรข้อมูลและหลักเกณฑ์ งำนออกแบบ เขียนแบบต่ำง ๆ งำนกำรก่อสร้ำงอำคำรตำม 
พ.ร.บ. ควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพ่ิมเติมฯ ตลอดจนกฎหมำยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง กำรขุดดินและถมดิน
ตำม พ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน  รวมถึงเรื่องร้องเรียนและเรื่องอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเทพำลัย ดูแลท ำควำมสะอำดวัสดุ ครุภัณฑ์ บริเวณที่ตนเองปฏิบัติงำนให้สะอำดอยู่เสมอ ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน
ที่เก่ียวข้องและงำนอ่ืนที่ได้รับมอบหมำย  

 

  ๓.  งานสาธารณูปโภค 
  มอบหมำยให้  นายพิเชษฐ์  คงนอก  ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง ระดับต้น (เลขที่
ต าแหน่ง 20-3-05-2103-001) เป็นหัวหน้ำ โดยมีผู้ช่วยดังนี้ ต ำแหน่งว่ำง  ต าแหน่ง นายช่างโยธา  
(เลขที่ต าแหน่ง 20-3-05-4701-001)(ต าแหน่งว่าง),นายภุชงค์  การถาง,นายปฏิพัทธ์  ล  ากลาง, 
ต าแหน่ง คนงานทั่วไป(ต าแหน่งว่า)) มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

ปฏิบัติงำนประสำนสำธำรณูปโภคและกิจกำรประปำ งำนระบำยน้ ำ แก้ไขปัญหำน้ ำท่วมขัง  
กำรบ ำรุงรักษำคูคลอง ท่อระบำยน้ ำท ำกำรส ำรวจพ้ืนที่ และจัดท ำโครงกำรป้องกันน้ ำท่วมขัง จัดท ำแผน
โครงกำรบ ำรุงรักษำดูแล คูคลองสำธำรณะ ดูแลบ ำรุงรักษำเครื่องจักร  เครื่องสูบน้ ำ  อุปกรณ์เกี่ยวกับกำร
ระบำยน้ ำให้มีควำมพร้อมที่จะใช้ในกำรปฏิบัติงำนตลอดจนกำรแก้ไขปัญหำน้ ำท่วมขัง กำรระบำยน้ ำและกำร 
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จัดตั้งงบประมำณขุดลอกคูคลอง คูน้ ำ สร้ำงฝ่ำยทดน้ ำ สร้ำงท ำนบ เป็นต้น งำนไฟฟ้ำสำธำรณะ จัดท ำแผนกำร
ตรวจสอบไฟฟ้ำสำธำรณะ และไฟฟ้ำตำมจุดเสียงประจ ำปีงบประมำณ ด ำเนินกำรซ่อมแซมไฟฟ้ำ และรำยงำน
ผลกำรซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องและงำนอ่ืนที่ได้รับมอบหมำย  
 

๔.  งานผังเมือง 
  มอบหมำยให้  นายพิ เชษฐ์   คงนอก  ต ำแหน่ ง ผู้ อ านวยการกองช่าง ระดับต้น                 
(เลขที่ต าแหน่ง 20-3-05-2103-001) เป็นหัวหน้ำ  โดยมีผู้ช่วยดังนี้ ต ำแหน่งว่ำง ต าแหน่ง นายช่าง
โยธา (เลขที่ต าแหน่ง 20-3-05-4701-001)(ต าแหน่งว่าง),นายภุชงค์  การถาง ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนาย
ช่างโยธา, นายปฏิพัทธ์  ล  ากลาง ต ำแหน่ง คนงานทั่วไป และ ต ำแหน่ง ต าแหน่ง คนงานทั่วไป(ต าแหน่ง
ว่าง)  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
  

ปฏิบัติงำนส ำรวจและแผนที่ กำรวำงผังพัฒนำเมือง งำนควบคุมทำงผังเมือง งำนจัดรูปที่ดิน
และฟ้ืนเมือง ก ำหนดแนวเขตที่สำธำรณะเพ่ือขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร กำรระวังชี้แนวเขตที่สำธำรณะ
ร่วมกับส ำนักงำนที่ดินฯ  งำนจัดรูปและฟ้ืนฟูเมือง ก ำหนดแนวเขตที่สำธำรณะเพ่ือขอกำรครองสิทธิ์                       
ในที่สำธำรณะ กำรบุกรุกที่ดินในที่สำธำรณะกำรบุกรุกที่ดินให้เป็นสำธำรณะ ดูแลและตรวจสอบที่สำธำรณะ                         
สิ่งสำธำรณูปกำร  เช่น ถนน ทำงเท้ำ คันดิน สะพำน ท่อระบำยน้ ำ ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องและงำนอ่ืนที่
ได้รับมอบหมำย 

ให้ผู้ได้รับค ำสั่งด ำเนินกำรตำมที่ได้รับมอบหมำยโดยเคร่งครัด หำกมีข้อขัดข้องหรืออุปสรรค
ในกำรท ำงำนให้แจ้งให้หัวหน้ำส ำนักปลัดทรำบในเบื้องต้น และรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำชั้นเหนือขึ้นไปทรำบ
ต่อไป 
 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  19  เดือน กรกฎำคม   พ.ศ. 2564   เป็นต้นไป 
 

 สั่ง ณ วันที่  19  เดือน  กรกฎำคม  พ.ศ. 2564 

 
 

          ( นำยพิสุทธิ์  พร้อมจะบก ) 
                       นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเทพำลัย 

 

 

 

 

 

 


