
 

     

    ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนหำด 

         ที่  185/2564 

  เรื่อง   กำรแบ่งงำนและมอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบภำยในกองช่ำง 

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

      เพ่ือให้การปฏิบัติงานภายในกองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลขอนหาด เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยเหมาะสม ชัดเจนและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ จึงให้ยกเลิกค าสั่งองค์การบริหาร    
ส่วนต าบลขอนหาด 398/2563  ลงวันที่ 9  ตุลาคม 2563  เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายใน  
กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลขอนหาด เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลขอนหาด ได้มีประกาศองค์การ
บริหารส่วนต าบลขอนหาด เรื่องการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลขอนหาด  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 จึงก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและ
มอบหมายให้พนักงานส่วนต าบลทุกคนภายในกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลขอนหาด ปฏิบัติงานใหม่ ดังนี้ 

       มอบหมายให้ นำยเสน่ห์  เกำะทอง พนักงำนส่วนต ำบล  ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 
(นักบริหำรงำนช่ำง ระดับ อ ำนวยกำรต้น) เลขที่ต ำแหน่ง 21-3-05-2103-001 เป็นหัวหน้ำ  โดยให้มี    
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานส ารวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณราคา งานจัดท าราคา
กลาง งานจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดท าทะเบียนประวัติ
โครงสร้างพ้ืนฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ า งานติดตั้งซ่อมบ ารุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณ
จราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมือง ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบ
กฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดท าแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุงประจ าปี งานควบคุม
การก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานจัดท าประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดท าทะเบียน
ประวัติการใช้เครื่องจักรและยานพาหนะ งานแผนการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับ
การประปา งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งาน
ช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานจัดท าทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา 
การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ
ด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  มีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็นงาน 
5 งาน คือ 

  1. งำนแบบแผนและก่อสร้ำง 

       นำยทวีศักดิ์  ชมเชย ต ำแหน่ง วิศวกรโยธำ ระดับช ำนำญกำร                 เลขที่
ต ำแหน่ง 21-3-05-3701-001 โดยมีนำยเรวัฒน์  เพ็งเกลี้ยง พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ      ต ำแหน่ง 
ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ เป็นผู้ช่วย โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบงาน ดังนี้ 

1)  งานส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา จัดท าราคากลาง  
2)  งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ 
3)  งานจัดท าทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ า 
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4) จัดท าแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุงประจ าปี 
5) งานจัดท าทะเบียนประวัติและแผนการบ ารุงรักษาการใช้เครื่องจักรกลและ  
     ยานพาหนะ 
6) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

        
2. งำนควบคุมอำคำร 

 นำยทวีศักดิ์  ชมเชย ต ำแหน่ง วิศวกรโยธำ ระดับช ำนำญกำร เลขที่ต ำแหน่ง 
21-3-05-3701-001 โดยมีนำยเรวัฒน์  เพ็งเกลี้ยง พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนำยช่ำง
โยธำ  เป็นผู้ช่วย โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบงาน ดังนี้ 

                    1)  งานควบคุมอาคาร  ควบคุมการก่อสร้าง 
                  2) งานตรวจแบบแปลนการขออนุญาตการก่อสร้างอาคาร 

                             3) งานอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

      3. งำนสำธำรณูปโภค   
      นำยทวีศักดิ์  ชมเชย ต ำแหน่ง วิศวกรโยธำ ระดับช ำนำญกำร เลขที่ต ำแหน่ง 
21-3-05-3701-001 โดยมีนำยเรวัฒน์  เพ็งเกลี้ยง พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนำยช่ำง
โยธำ  เป็นผู้ช่วย โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบงาน ดังนี้  
                                   1) งานเกี่ยวกับประปา ไฟฟ้า 
                                   2) งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล 
                          3) งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                          4) งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
       5) งานระบบจราจร  
                          6) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

  4.งำนจัดกำรมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
      นำยทวีศักดิ์  ชมเชย ต ำแหน่ง วิศวกรโยธำ ระดับช ำนำญกำร เลขที่ต ำแหน่ง 
21-3-05-3701-001 โดยมีนำยเรวัฒน์  เพ็งเกลี้ยง พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนำยช่ำง
โยธำ เป็นผู้ช่วย โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
            1) งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

   2) งานดูแลรักษาความสะอาด 
   3) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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       5. งำนผังเมือง  
                             นำยทวีศักดิ์  ชมเชย ต ำแหน่ง วิศวกรโยธำ ระดับช ำนำญกำร เลขที่ต ำแหน่ง 
21-3-05-3701-001 โดยมีนำยเรวัฒน์  เพ็งเกลี้ยง พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนำย
ช่ำงโยธำ เป็นผู้ช่วย โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบงาน ดังนี้   
       1) งานจัดท าผังเมือง 

         2) งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชน 
       3) งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์ 
         4) งานส ารวจ  รวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง 
       5) งานวิเคราะห์  วิจัยงานผังเมือง 
        6) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

       ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง  ณ  วันที่ 15  เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕64 
 

 
 
               (นายประยงค์ หนูบุญคง) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขอนหาด 
 
 


