
 
    
 
 

 

ค่ําส่ังองคการบริหารสวนตําบลวังบาล 
ท่ี   287 /๒๕63 

เรื่อง   การแบงงานและการมอบหมายหนาท่ีภายในกองชาง 
   ***********************************  

   ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลวังบาล ท่ี  287 / ๒๕63  เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดวางการ
ควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลวังบาล ไดรับมอบหมายหนาท่ีการงานในแตละสวนในภาพรวม              
สวนโยธาองคการบริหารสวนตําบลวังบาล ไดพิจารณาแลว จึงขอแจงการมอบหมายหนาท่ีการงานและความรับผิดชอบ
ของแตละคนเพ่ือความชัดเจนในการปฏิบัติงาน  โดยมี 
  ๑.  นายปยบุตร บุญแถม     ตําแหน ง  ผู อํ านวยการกองช า ง  (นักบริหารงานช าง  ระดับตน )                          
เลขท่ีตําแหนง 39-3-05-2103-001 มีหนาท่ีดังนี้ 
              -  ควบคุมดูแล  ตรวจสอบการทํางานและแกไขขอขัดของในการปฏิบัติงาน  ตลอดจนเปนผูบังคับบัญชา
พนักงานสวนตําบลและลูกจางของสวนโยธาใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ี กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ 
              -  งานวางผังพัฒนาเมือง งานควบคุมทางผังเมือง งานจัดรูปท่ีดินและฟนฟูเมือง กําหนดแนวเขตท่ี
สาธารณะเพ่ือขอการครองสิทธิ์ในท่ีสาธารณะ การบุกรุกท่ีดินในท่ีสาธารณะการบุกรุกท่ีดินใหเปนท่ีสาธารณะ ดูแล
ตรวจสอบท่ีสาธารณะสิ่งสาธารณูปการ เชน ถนน ทางเทา คันดิน สะพาน ทอระบายน้ํา 
              -  งานสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบตางๆ งานการกอสราง โดยไดรับอนุญาต ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร
ตลอดจนกฎหมายอ่ืนๆ เก่ียวของ การขุดดิน – ถมดิน ตาม พ.ร.บ. ขุดดินและถมดิน รวมตลอดถึง เรื่องรองเรียนและเรื่อง
อ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีหมูท่ี ๑ - ๑7  
             -  ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี 
             -  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 
             -  งานสถาปตยกรรมและมัณฑศิลป  งานวิศวกรรม งานประเมินราคา งานควบคุมการกอสรางอาคาร
งานบริการขอมูลและหลักเกณฑ งานออกแบบ งานกอสรางท่ีมีผูยื่นขออนุญาตอาคารทุกประเภทท่ีไดรับอนุญาตจาก    
เจาพนักงานทองถ่ินใหกอสรางถูกตองตามแบบท่ีไดรับอนุญาต การประมาณราคา รวมพิจารณากําหนดวางแผนงาน
งบประมาณ 
                -  งานสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบตางๆ งานการกอสราง โดยไดรับอนุญาต ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร
ตลอดจนกฎหมายอ่ืนๆ เก่ียวของ การขุดดิน – ถมดิน ตาม พ.ร.บ. ขุดดินและถมดิน รวมตลอดถึงเรื่องรองเรียนและเรื่อง
อ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีหมูท่ี ๑ - ๑7 
               -  ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี 
                - ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 
 
 
 

/๒.  นายเศกศักดิ์... 
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            ๒.  นายเศกศักดิ์ เวียงวิเศษ  ตําแหนง  นายชางโยธา (ระดับปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน)   มีหนาท่ีดังนี้ 
               -  งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประมาณ  งานขนสงและวิศวกรรมจราจร  งานระบายน้ํา  
งานประปา  งานไฟฟาสาธารณะ แกไขปญหาน้ําทวมขัง  การบํารุงรักษาคูคลองทอระบายน้ํา  ทําการสํารวจพ้ืนท่ี และ
โครงการปองกันน้ําทวมขัง แผนโครงการบํารุงรักษาคูคลองสาธารณะ แผนโครงการลางทอระบายน้ําและ แผนการดูแล
บํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องสูบน้ํา อุปกรณเก่ียวกับการระบายน้ําใหมีความพรอมท่ีจะใชในการ ปฏิบัติงาน ตลอดจนการ
แกไขเรื่องรองเรียนเก่ียวกับปญหาน้ําทวมขัง  การระบายน้ําและจัดตั้งงบประมาณ  ขุดลอกคูคลอง คูน้ํา สรางเข่ือน     
สรางทํานบ  
              -  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ  ท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 
             -  ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ  เก่ียวกับงานในหนาท่ี 
 

  3.  นายพนม   หาหลา    ลูกจางประจํา    ตําแหนง  นายชางโยธา (ลูกจางประจํา)   มีหนาท่ีดังนี้ 
               -  งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประมาณ  งานขนสงและวิศวกรรมจราจร  งานระบายน้ํา  
งานประปา  งานไฟฟาสาธารณะ แกไขปญหาน้ําทวมขัง  การบํารุงรักษาคูคลองทอระบายน้ํา  ทําการสํารวจพ้ืนท่ี และ
โครงการปองกันน้ําทวมขัง แผนโครงการบํารุงรักษาคูคลองสาธารณะ แผนโครงการลางทอระบายน้ําและ แผนการดูแล
บํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องสูบน้ํา อุปกรณเก่ียวกับการระบายน้ําใหมีความพรอมท่ีจะใชในการ ปฏิบัติงาน ตลอดจนการ
แกไขเรื่องรองเรียนเก่ียวกับปญหาน้ําทวมขัง  การระบายน้ําและจัดตั้งงบประมาณ  ขุดลอกคูคลอง คูน้ํา สรางเข่ือน     
สรางทํานบ  
              -  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ  ท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 
             -  ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ  เก่ียวกับงานในหนาท่ี 
 

                 4.  นายเฉลิมฤทธิ์    ปานทองทา  ตําแหนง  ผูชวยนักจัดการงานชาง (พนักงานจางตามภารกิจ)                
มีหนาท่ีดังนี้ 
  -  งานสถาปตยกรรมและมัณฑศิลป และประเมินราคา งานออกแบบ เขียนแบบ และประเมินราคา 
  -  งานสํารวจออกแบบ  เขียนแบบประเมินราคา งานกอสรางตลอดจนการขุดดิน – ถมดินในพ้ืนท่ี       
หมูท่ี ๑ - ๑7 
            -  ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี 
            - ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 
 

5. นางสาวหนึ่งฤทัย ชัยสะอาด ตําแหนง ผูชวยนักจัดการงานท่ัวไป มีหนาท่ีดังนี้ 
  - ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานธุรการและงานสารบรรณท่ีตองใชความรูทางเทคนิคหรือวิชาการตามท่ีไดรับ
มอบหมาย เชน รางโตตอบ  บันทึก  ยอเรื่อง   

- รวบรวมขอมูลและสถิติท่ีตองใชความรูทางเทคนิคหรือวิชาการดานใดดานหนึ่ง  ไดแก  ความรูเก่ียวกับ
งานชางสาขาตาง ๆ  วิทยาศาสตร  วิทยาศาสตรการแพทย  หรือเศรษฐกิจและสังคม  ฯลฯ   

- การเก็บรักษา  การเบิกจายพัสดุทางชาง  การตรวจสอบลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการเก็บรักษาและ
ใหบริการเอกสารสําคัญของทางราชการ เชน  และงานทะเบียนเอกสาร เก่ียวกับสิทธิตาง ๆ  การรวบรวมขอมูลหรือ
จัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุม  เปนตน   

- ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
           / 6. นายศราวุธ  กุลทอง… 
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6. นายศราวุธ  กุลทอง ตําแหนง คนงานท่ัวไป (พนักงานจางท่ัวไป) มีหนาท่ีดังนี้  
-  ชวยในการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับปรุง บํารุงรักษา ซอมแซมเครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใชท่ี

เก่ียวกับไฟฟา เบิกจาย จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช  
-  วัสดุอุปกรณท่ีใชในการปฏิบัติงาน รวบรวมขอมูลเก่ียวกับงานในหนวยงาน  
-  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ  ท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

            -  ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ   เก่ียวกับงานในหนาท่ี 
 

  7. นายชลาวุธ  วันเท่ียง  ตําแหนง จางเหมา มีหนาท่ีดังนี้  
-  ชวยในการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับปรุง บํารุงรักษา ซอมแซมเครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใชท่ี

เก่ียวกับไฟฟา เบิกจาย จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช  
-  วัสดุอุปกรณท่ีใชในการปฏิบัติงาน รวบรวมขอมูลเก่ียวกับงานในหนวยงาน  
-  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

            -  ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ   เก่ียวกับงานในหนาท่ี 
 

 
 

             โดยใหทุกงานดําเนินการตามท่ีไดรับมอบหมาย  หากมีขอขัดของหรืออุปสรรคในการทํางานใหแจงให 
หัวหนาสวนโยธาในข้ันตนกอนเพ่ือดําเนินการแกไข และรายงานใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปทราบตอไป 
 

       ท้ังนี้ตั้งแต  วันท่ี  1  ตุลาคม  2563 เปนตนไป 
 

   สั่ง   ณ   วันท่ี    30   เดือน  กันยายน   พ.ศ.  ๒๕63 
 
                 (ลงชื่อ)   
  
                              (นายสมบูรณ  ศรีธรรม) 
                                      นายกองคการบริหารสวนตําบลวังบาล 
 
 
 


