
 
  

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ 
ที ่809 / ๒๕๖3 

เรื่อง  มอบหมำยกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่กองช่ำง 
********************* 

  เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ  เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย                 
มีผู้รับผิดชอบงำนแต่ละต ำแหน่ง  จึงอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ  ๖๐  วรรคแรก  แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบล
และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  และหนั งสือ
กระทรวงมหำดไทยที่  มท.๐๓๑๘/ว ๓๙๓๕  ลงวันที่  ๔  ธันวำคม  ๒๕๓๙  เรื่อง  แบ่งหน้ำที่กำรงำนให้กับ
พนักงำนส่วนต ำบลและลูกจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขอยกเลิกค ำสั่งฯ ที่ 679/๒๕๖3 ลงวันที่ 
1 ตุลำคม 2563 จึงมอบหมำยงำนในหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกองช่ำงฯ ตำมรำยละเอียดดังต่อไปนี้   
  นำงสำววิรำวรรณ  สุทธิประทีป   ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง (นักบริหำรงำนช่ำง) 
อ ำนวยกำรท้องถิ่น ระดับต้น เลขที่ต ำแหน่ง ๓๒ ๓ ๐๕ ๒๑๐๓ ๐๐๑ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบหลัก    
(ตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง) ดังต่อไปนี้ 

ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับกองหรือหัวหน้ำฝ่ำย ที่มีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำร 
วำงแผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อ ำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย ก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ ประเมินผล
งำน ตัดสินใจ แก้ปัญหำในงำนบริหำรงำนช่ำงและงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ  ซึ่งลักษณะหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูงมำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้  
1. ด้ำนแผนงำน  

1.1 ร่วมวำงแผนงำน/โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของ 
หน่วยงำนด้ำนงำนช่ำง งำนวิศวกรรมหรืองำนสถำปัตยกรรมที่สังกัด เพ่ือเป็นแบบแผนในกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำนให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด  

1.2 ก ำหนดแนวทำงของงำน/โครงกำร รวมทั้งเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำน ให้ 
สอดคล้องนโยบำยและแผนกลยุทธ์ของหน่วยงำนที่สังกัด  

1.3 ติดตำม เร่งรัด กำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมแผนงำน/โครงกำร หรือแผนกำร 
ปฏิบัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงำนตำมทีก่ ำหนดไว้  

2. ด้ำนกำรบริหำร  
2.1 จัดระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน เพ่ือเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติ 

รำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปอย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สูงสุด  
2.2 มอบหมำย ก ำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้ค ำแนะน ำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่ำงๆ ที ่

เกี่ยวข้องกับภำรกิจของหน่วยงำน เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้  
2.3 พิจำรณำอนุมัต ิอนุญำตกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ เพ่ือให้ 

บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้  
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2.4 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ 
เกิดควำมร่วมมือหรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร  
                     2.5 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำรและ 
คณะท ำงำนต่ ำงๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำงๆ เพ่ือให้ภำรกิจเป็นไปตำมวัตถุประสงค์  และรักษำ
ผลประโยชน์ของรำชกำร  

3. ด้ำนกำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล  
3.1 จัดระบบงำนและอัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพ่ือให้ปฏิบัติ 

รำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ ำ  
3.2 ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำน 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้  
3.3 ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ   

ให้มีควำมสำมำรถและสมรรถนะท่ีเหมำะสมงำนที่ปฏิบัติ  
4. ด้ำนบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ  

4.1 วำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของหน่วยงำน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำย  
พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4.2 ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณ ให้เกิดประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ  
และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้  

5. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งงำนที่ได้รับมอบหมำย  
 

    มอบหมำยให้  นำยพีระ มหำพรำหมณ์  ต ำแหน่ง  นำงช่ำงโยธำช ำนำญงำน  เลขที่ต ำแหน่ง  
๓๒ ๓ ๐๕ ๔๗๐๑ ๐๐๑ มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก(ตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง) ดังนี้  
  ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ซึ่งไม่จ ำเป็นต้องใช้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโดยต้อง
ก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์และ
ควำมช ำนำญงำนด้ำนช่ำงโยธำปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ค่อนข้ำงยำก และปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่
ได้รับมอบหมำย หรือปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ซึ่งไม่จ ำเป็นต้องใช้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ระดับปริญญำ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำนด้ำนช่ำงโยธำ ปฏิบัติงำนที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหำที่ค่อนข้ำงยำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้  
1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร  

1.1 ส ำรวจ เก็บรำยละเอียดด้ำนวิศวกรรมและสภำพแวดล้อมของพ้ืนที่ก่อสร้ำงโครงกำร 
เพ่ือกำรวำงแผนและออกแบบ  

1.2 ออกแบบ ก ำหนดรำยละเอียดงำนก่อสร้ำง งำนบ ำรุงรักษำ งำนปรับปรุง และซ่อมแซม  
เพ่ือให้เป็นไปตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำนและอยู่ภำยใต้งบประมำณท่ีก ำหนด  

1.3 ประมำณรำคำค่ำก่อสร้ำงของโครงกำร โดยแยกรำคำวัสดุ ค่ำแรงงำน ตำมหลักวิชำช่ำง  
และมำตรฐำน เพ่ือใช้เป็นรำคำกลำงในกำรจ้ำงเหมำตำมระเบียบของทำงรำชกำร  

1.4 ก ำหนดแผนในกำรด ำเนินงำนก่อสร้ำง งำนบ ำรุงรักษำ งำนปรับปรุง และซ่อมแซมหรือ 
ตรวจกำรจ้ำง เพ่ือให้งำนก่อสร้ำงเป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้  

1.5 ควบคุม ตรวจสอบงำนก่อสร้ำง งำนบ ำรุงรักษำ งำนปรับปรุง และซ่อมแซม เพ่ือให้ 
ถูกต้องตำมแบบรูปและรำยกำร และมีคุณภำพตำมมำตรฐำนทำงวิศวกรรม  
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1.6 ติดตำม ประเมินผลกำรตรวจสอบสภำพสิ่งก่อสร้ำง เพ่ือให้เป็นไปตำมควำมต้องกำรของ 
หน่วยงำนและอยู่ภำยใต้งบประมำณที่ก ำหนด  

1.7 ศึกษำ และติดตำมเทคโนโลยีองค์ควำมรู้ใหม่ๆ กฎหมำย และระเบียบต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 
กับงำนโยธำ เพ่ือนำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด  

2. ด้ำนกำรก ำกับดูแล  
2.1 ก ำกับ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ใต้ บังคับบัญชำ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของ 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด  
2.2 วำงแผน ประเมินผล และแก้ไขปัญหำข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติงำนโยธำในหน่วยงำนที่ 

รับผิดชอบ เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  
3. ด้ำนกำรบริกำร  

3.1 ให้ค ำแนะน ำ สนับสนุนด้ำนวิชำกำร ตอบปัญหำและฝึกอบรมเกี่ยวกับงำนโยธำที่ 
รับผิดชอบ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ หรือเจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ หน่วยงำนรำชกำร เอกชน หรือประชำชนทั่วไป 
เพ่ือถ่ำยทอดควำมรู้ ควำมช ำนำญด้ำนงำนโยธำแก่ผู้ที่สนใจ  

3.2 ประสำนงำนในระดับกอง กับหน่วยงำนรำชกำร เอกชนหรือประชำชนทั่วไป เพ่ือขอ 
ควำมช่วยเหลือและร่วมมือในงำนโยธำ และแลกเปลี่ยนควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญที่เป็นประโยชน์ต่อกำรท ำงำน
ของหน่วยงำนและปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เก่ียวข้องตำมท่ีได้รับมอบหมำย  
 4. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งงำนที่ได้รับมอบหมำย  
 

มอบหมำยให้  นำยบัณฑิต  แสงแก้วสุก  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ(คุณวุฒิ) ต ำแหน่ง  ผู้ช่วย 
นำยช่ำงไฟฟ้ำ  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ เช่นเดียวกับนำยช่ำงไฟฟ้ำ ระดับปฏิบัติงำน ดังนี้ 
  ปฏิบัติงำนในฐำนผู้ปฏิบัติงำนระดับต้นซึ่งไม่จ ำเป็นต้องใช้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำ 
ปฏิบัติงำนด้ำนช่ำงไฟฟ้ำ ตำมแนวทำง แบบอย่ำง ขั้นตอนและวิธีกำรที่ชัดเจน ภำยใต้กำรก ำกับแนะน ำ 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
  โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 

1. ด้ำนปฏิบัติกำร 
1.1 ส ำรวจ เขียนแบบ ประมำณกำร ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุม 

กำรใช้งำน ดูแล บ ำรุงรักษำ และใช้งำนเครื่องมือ อุปกรณ์  เครื่องจักกลไฟฟ้ำ ระบบไฟฟ้ ำ ระบบ
เครื่องปรับอำกำศ ระบบไฟฟ้ำสื่อสำรและโทรคมนำคม ระบบสำรสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลข่ำวสำรในภำรกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพตอบสนองควำมต้องกำรของหน่วยงำนภำยในและภำยนอก 
  1.2 จัดท ำทะเบียน รวบรวมและเก็บข้อมูลทำงสถิติของกำรใช้งำน เพ่ือกำรวำงแผน
บ ำรุงรักษำ 
  1.3 เบิกจ่ำย จัดเก็บ ดูแลรักษำเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน ให้มี
จ ำนวนเพียงพอและพร้อมต่อกำรใช้งำน 
 2. ด้ำนกำรบริกำร 
  2.1 ให้ค ำแนะน ำ ตอบปัญหำ แก้ไขปัญหำ ให้แก่ผู้ใช้งำนและผู้รับบริกำร ทั้งภำยในและ
ภำยนอกหน่วยงำน เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ 
  2.2 ประสำน แลกเปลี่ยนควำมรู้และข้อมูลต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน เพ่ือ
ประกอบกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงครอบคลุม และมีประสิทธิภำพ 

3. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งงำนที่ได้รับมอบหมำย 
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  มอบหมำยให้  นำยชวลิต  สีสด พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ(ทักษะ)  ต ำแหน่ง  พนักงำนผลิต
น้ ำประปำ  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบดังนี้ 

          ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรผลิตน้ ำประปำ จัดหำน้ ำสะอำดบริกำรประชำชน บริกำรผู้ใช้น้ ำประปำ 
และปฏิบัติงำนตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
  
  มอบหมำยให้  นำยทองปลิว  แจ้งใจ  พนักงำนจ้ำงทั่วไป ต ำแหน่ง  คนงำน มีหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบดังนี้ 
                    ปฏิบัติงำนที่ต้องใช้แรงงำนทั่วไป ในกำรนี้มอบหมำยให้รับผิดชอบงำนด้ำนกำรประปำเป็นหลัก
และงำนอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย      
 

ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำยหน้ำที่กำรงำน ถือปฏิบัติตำมค ำสั่งโดยเคร่งครัด ตำมระเบียบ อย่ำให้ 
เกิดควำมบกพร่องเสียหำยแก่รำชกำรได้ หำกมีปัญหำอุปสรรค ให้รำยงำนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโดย
ทันท ี
 
  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่ำจะมีค ำสั่งเปลี่ยนแปลง 
 
             สั่ง  ณ  วันที่  2  เดือน  พฤศจิกำยน  พ.ศ. ๒๕๖3 
 

                                                                                  
       
            (นำยบ ำรุง  โพธิ์ศิลำ) 
          นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ 


