
 
 

 
 
 

 
ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำจะหลุง 

ที่  ๑๓๘ /256๑ 
เรื่อง     กำรมอบหมำยงำนและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของข้ำรำชกำรและพนักงำนจ้ำง 

         กองช่ำง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำจะหลุง อ ำเภอโชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ 
………………………………. 

 
  อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  (และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบประกาศ
คณะกรรมการกลาง พนักงานส่วนต าบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ  วิธีการ
บริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล  และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การ
บริหารส่วนต าบล   
               ฉะนั้น  เพ่ือให้การปฏิบัติงานและการด าเนินการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยเหมาะสม   ชัดเจนและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  จึงขอก าหนดหน้าที่และความ
รับผิดชอบของข้าราชการ   ดังนี้ 

 กองช่ำง   มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้  
1. นำยสุขสันต์   ยังสุขเกษม   ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง (นักบริหำรงำนช่ำง)  ประเภท

อ ำนวยกำรท้องถิ่น  ระดับต้น  เลขที่ต ำแหน่ง   20-3-05-2103-001  ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ  
ดังนี้ 

1.  ด้ำนแผนงำน  
   1.1   ร่วมวางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป้าหมายและ ผลสัมฤทธิ์ 

ของหน่วยงานด้านงานช่าง งานวิศวกรรมหรืองานสถาปัตยกรรมที่สังกัด เพ่ือเป็นแบบแผนในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด   

             1.2   ก าหนดแนวทางของงาน/โครงการ รวมทั้งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน  
ให้สอดคล้องนโยบายและแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานที่สังกัด   

             1.3   ติดตาม เร่งรัด การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ หรือ   
แผนการปฏิบัติงาน  ตลอดจนประเมินผลและรายงานการด าเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตาม เป้าหมายและ   
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้   

  2.   ด้ำนกำรบริหำร   
              2.1   จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน  เพื่อเป็นแนวทางการ   

ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้ เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเกิด ประโยชน์
สูงสุด      

              2.2   มอบหมาย ก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง   
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนดไว้    

              2.3   พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการด าเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ    
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้   
 
 



~ ๒ ~ 
 

              2.4   ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เก่ียวข้อง    
เพ่ือเกิดความร่วมมือหรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ 

              2.5   ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการ   
และคณะท างานต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่างๆ เพ่ือให้ภารกิจเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ รักษา   
ผลประโยชน์ของราชการ   

 3.  ด้ำนกำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล   
               3.1   จัดระบบงานและอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ เพ่ือให้  

ปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า    
               3.2   ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพ่ือให้การปฏิบัติงาน  

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้   
               3.3  ให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา 

ให้มีความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมงานที่ปฏิบัติ   
4.   ด้ำนบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ   
                4.1   วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับ   

นโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
                 4.2   ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ ให้เกิดประสิทธิภาพ ความ   

คุ้มค่า และเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้  
  5.งำนอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

2. นำยปิติวงษ์   ศรีสุระ  ต ำแหน่ง  นำยช่ำงโยธำ ประเภททั่วไป ระดับ อำวุโส เลขที่ต ำแหน่ง   
20-3-05-4701-001  ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

1.   ด้ำนกำรปฏิบัติกำร  
                       1.1   ก าหนดแผนงานในการออกแบบ ส ารวจและค านวณโครงสร้าง ประมาณราคาค่า   
ก่อสร้างและควบคุมงาน เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปี   
                       1.2   ควบคุมการส ารวจ การออกแบบ การก่อสร้าง การบ ารุงรักษาและค านวณ   
โครงสร้างประมาณราคาค่าก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน   
                       1.3   ติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง เพื่อแก้ปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึน   
ในขณะด าเนินการ เพ่ือให้งานก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม   
                       1.4   วางแผนงานในการส ารวจ ออกแบบ การก่อสร้าง การบ ารุงรักษาและค านวณ   
โครงสร้าง ประมาณราคาก่อสร้างของโครงการต่างๆ เพื่อการจัดทางบประมาณ   
                       1.5   ตรวจการจ้างและจัดเจ้าหน้าที่ไปควบคุมงานก่อสร้าง เพ่ือให้งานบรรลุตาม   
วัตถุประสงค์ อย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
                       1.6   ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้   
                       1.7   ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่   
เกี่ยวข้องกับงานโยธา เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

2.   ด้ำนกำรก ำกับดูแล  
                       2.1   ก ากับ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้ บังคับบัญชาเพ่ือให้การด าเนินงานของ   
หน่วยงาน ที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด   
                       2.2   วางแผน ประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานโยธาใน   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
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 3.   ด้ำนกำรบริกำร   
                      3.1   ให้ค าแนะน า สนับสนุนด้านวิชาการ ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่   
รับผิดชอบ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป   
เพ่ือถ่ายทอดความรู้ ความช านาญด้านงานโยธาแก่ผู้ที่สนใจ   
                     3.2   ประสานงานในระดับสูงกว่ากอง กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน   
ทั่วไปเพ่ือขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อ   
การท างานของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4. งำนอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 
4.1  งานประเมินราคา   ควบคุมการก่อสร้างอาคาร  งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์  งาน 

ออกแบบ งานก่อสร้างที่มีผู้ยื่นขออนุญาตอาคารทุกประเภทที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ก่อสร้าง
ถูกต้องตามแบบที่ได้รับอนุญาต  การประมาณราคา  ร่วมพิจารณาก าหนดวางแผนงานงบประมาณ 

4.2  งานส ารวจ   ออกแบบ   เขียนแบบต่าง ๆ  งานการก่อสร้าง   โดยได้รับอนุญาตตาม 
พระราชบัญญัติควบคุม  อาคารตลอดจนกฎหมายอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  การขุดดิน–ถมดิน  ตามพระราชบัญญัติขุด
ดินและถมดิน  รวมตลอดถึงเรื่องร้องเรียนและเรื่องอ่ืน ๆ 

4.3  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
4.4 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

3. นำงสำวเบญจมำศ เนื่องกระโทก  ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ปฏิบัติหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบ ช่วยงำนกองช่ำง ดังนี้ 

1. งานรับ-ส่ง โต้ตอบ รายงานเอกสารของหน่วยงานราชการ 
2. งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายกองช่าง 
3. งานควบคุมวัสดุส านักงานกองช่าง 
4. งานรับเรื่อง จัดพิมพ์เอกสาร เรื่องการขออนุญาตก่อสร้าง และการขุดดิน ถมดิน 
5. งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

 โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ทุกคนทุกงาน ด าเนินการตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยถือปฏิบัติตามค าสั่ง
โดยเคร่งครัด อย่าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการได้ หากมีข้อขัดข้องหรืออุปสรรคในการท างานให้แจ้งและ
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปทราบ หรือรายงานนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ต่อไป 

ทั้งนี้ตั้งแต่  วันที่     ๑      เมษายน   พ.ศ.256๑ 

สั่ง  ณ  วันที่    ๔    เมษายน   พ.ศ.256๑ 

 
 
                                                                  มานิตย์  นิจกระโทก    

 (นายมานิตย์  นิจกระโทก) 
                                                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง 
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