
 
 
 
 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะแกรำบ 
ท่ี  204  / ๒๕64 

เร่ือง  กำรแบ่งงำนและกำรมอบหมำยหน้ำที่ภำยในกองช่ำง 
****************************** 

  อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (และ
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ 7 พ.ศ. ๒๕62 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี  เรื่อง  ก าหนดกอง ส านัก หรือส่วน
ราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2563 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2563  และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการ
แบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลและกิจการอันเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2563           
โดยก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบและมอบหมายให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ทุกคนภายในกองช่าง    
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ ดังต่อไปนี้ 

  กองช่ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะแกรำบ 

 มีอ านาจหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับงานส ารวจ งานออกแบบและเขียนแบบงานประมาณราคา 
งานจัดท าทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ า งานติดต้ังซ่อมบ ารุงระบบไฟส่อง
สว่างและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุม
อาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดท าแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุ ง
ประจ าปีงานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานจัดท าประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล 
งานจัดท า ทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเช้ือเพลิง งานบริการ
ข้อมูล สถิติช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่างๆ  รวมถึงงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับ
มอบหมาย  

นำยสมัครชัย   จันทร์นุ่ม  ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง (นักบริหำรงำนช่ำง  ระดับต้น ) 
เลขที่ต ำแหน่ง  51-3-05-2103 -001 เป็นหัวหน้ำ เป็นผู้รับผิดชอบก ากับ ดูแลภายในกองช่าง               
มีข้าราชการ และพนักงานจ้าง  ในสังกัดเป็นผู้ช่วย และมี นายสุรัตน์  ทองพรม พนักงานจ้างตามภารกิจ           
สังกัด ส านักปลัด มาช่วยปฏิบัติราชการ ในกองช่าง และมีส่วนราชการภายในกองช่าง ดังนี้ 

1.งำนบริหำรทั่วไป 

โดยมี ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร เป็นผู้ช่วย มีหน้าท่ีดังนี้ 
1.1 งานสารบรรณของกองช่าง 
1.2 งานดูแลรักษา จัดเตรียม ประสานงานและให้บริการเรื่องสถานท่ีติดต่อและอ านวยความ

สะดวกต่างๆ 
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1.3 งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ 
1.4 งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของสถานท่ีราชการ 
1.5 งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
1.6 งานจัดท าค าส่ัง ประกาศ 
1.8 งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน 
1.9 งานด้านการบริหารงานบุคคลของกองช่าง                                                      
1.10 งานสวัสดิการของกองช่าง 
1.11 งานประชาสัมพันธ์และอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

   2. งำนควบคุมกำรก่อสร้ำง 
   โดยมี นำยเจษฎำพร  ชูศรี  ต ำแหน่ง   นำยช่ำงโยธำ เลขที่ต ำแหน่ง             
51-3-05-4701-001  และมีพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไปเป็นผู้ช่วย มีหน้าท่ี ดังนี้ 
   2.๒ งานก่อสร้างและบูรณะถนน งานก่อสร้าง และบูรณะสะพาน งานก่อสร้าง งาน
ปรับปรุงบูรณะซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างสาธารณะ 
   2.๓ งานเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวม
ประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุมและการบ ารุงรักษาเครื่องจั กรกล และ
ยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานการเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเช้ือเพลิง 

2.4 งานวิศวกรรม การประมาณราคา ร่วมพิจารณาก าหนดวางแผนงานงบประมาณ 
   2.5 งานประเมินราคา งานควบคุมการก่อสร้างอาคารงานบริการข้อมูลและ
หลักเกณฑ์ 

   2.6 งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ฯลฯ 

   ๓. งำนส ำรวจและออกแบบ 

โดยมี นำยเจษฎำพร  ชูศรี  ต ำแหน่ง   นำยช่ำงโยธำ เลขที่ต ำแหน่ง 51-3-05-
4701-001  และมีพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไปเป็นผู้ช่วย มีหน้าท่ี ดังนี้ 

3.1 การส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบ
คุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้างงานควบคุมอาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง 
   3.2 งานส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบต่าง ๆ งานการก่อสร้างโดยได้รับอนุญาตตาม
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง การขุดดินและถมดิน 
รวมตลอดถึงเรื่องร้องเรียนและเรื่องอื่น ๆ ในพื้นท่ีต าบลสะแกราบ 

3.3 งานส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบต่างๆ งานการก่อสร้าง โดยได้รับอนุญาตตาม 
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมฯตลอดจนกฎหมายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง การขุดดิน-ถมดิน        
ตาม พ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน รวมตลอดถึงเรื่องร้องเรียนและเรื่องอื่นๆ 

   3.4 งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ฯลฯ 
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   4.งำนสำธำรณูปโภค 

โดยมี นำยเจษฎำพร  ชูศรี  ต ำแหน่ง   นำยช่ำงโยธำ เลขที่ต ำแหน่ง 51-3-05-
4701-001  และมีพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไปเป็นผู้ช่วย มีหน้าท่ี ดังนี้ 
   4.1 งานป้องกัน งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา งานประปา 
   4.2 การระบายน้ า แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง การบ ารุงรักษาคูคลอง ท่อระบายน้ า ท า
การส ารวจพื้นท่ี และโครงการป้องกันน้ าท่วมขัง 
   4.3 การจัดท าแผนโครงการบ ารุงรักษาคูคลองสาธารณะ แผนโครงการล้างท่อ
ระบายน้ า และแผนการดูแลบ ารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องสูบน้ า อุปกรณ์เกี่ยวกับการระบายน้ าให้มีความพร้อม
ท่ีจะใช้ในการปฏิบัติงานตลอดจนการแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาน้ าท่วมขัง การระบายน้ าและจัดต้ังงบ 
ประมาณขุดลอกคูคลอง คูน้ า สร้างเข่ือน สร้างท านบ เป็นต้น 

   4.4 งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ฯลฯ 

    ให้ผู้ท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ี ถือปฏิบัติตามค าส่ังโดยเคร่งครัด  

ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี    1    เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2564 
 

     ส่ัง ณ วันท่ี   12    เดือน ตุลาคม  พ.ศ.๒๕64    

ลงช่ือ              
( นางสาวสุจินดา  เพียรดี )       

         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าท่ี 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


