
 
ค ำสัง่องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลอมกอ๋ย 

ที ่   15    /2563 
เรื่อง  กำรแบง่งำนและกำรมอบหมำยหนำ้ทีภ่ำยในสงักัดกองชำ่ง 

................................... 
          อำศัยอ ำนำจตำมควำมในพระรำชบัญญัติสภำต ำบล และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และที่

แก้ไขจนถึงปัจจุบัน  ประกอบกับประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล จังหวัดเชียงใหม่  เร่ืองหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เก่ียวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรงำนส่วนต ำบล  เมื่อวันที่ 28  ตุลำคม  2545 ข้อ 236 , ข้อ 237, ข้อ 
238, ข้อ 239 และข้อ 352 

          กองช่ำง   จึงก ำหนดหน้ำที่  ควำมรับผิดชอบ  กำรแบ่งงำน  กำรบริหำรงำน และกำรมอบหมำยกำร
ปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563   เป็นผู้รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้ำที่
ของส่วนรำชกำรภำยใน เพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำรตำมภำรกิจ และอ ำนำจหน้ำที่ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยเหมำะสม 
ชัดเจน ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภำพ ตลอดจนก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำร เป็นต้นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
รวดเร็ว ลดขั้นขั้นตอนกำรปฏิบัติรำชกำร กระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจตอบสนองต่อกำรพัฒนำต ำบลในกำรให้บริกำร และ
อ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อประโยชน์สุขของประชำชนตำมหลักเกณฑ์กำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้    

     
1. นำยนฤนำท  เปยีงอทุำ   ต ำแหนง่ ผูอ้ ำนวยกำรกองชำ่ง  (อ ำนวยกำรตน้) เลขทีต่ ำแหนง่  13-3-05-

2103-00   มีหนำ้ทีด่งันี ้
หนำ้ทีแ่ละควำมรบัผดิชอบ 

          ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับแผนก ควบคุมดูแล ตรวจสอบกำรท ำงำนและแก้ไขข้อขัดข้อง
ในกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนเป็นผู้   บังคับบัญชำพนักงำนส่วนต ำบลและลูกจ้ำงของส่วนโยธำ ให้เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ 
กฎหมำย ระเบียบและหนังสือสั่งกำรที่เก่ียวข้องดังนี้  งำนส ำรวจ ออกแบบ เขียนแบบต่ำง ๆ  และ  ตรวจสอบหลักฐำน
กำรออกใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร ดัดแปลงอำคำร หรือรื้อถอนอำคำร ตำม พ.ร.บ.ควบคุมอำคำร ตลอดจนกฎหมำยอื่น ๆ   
เก่ียวข้อง รวมตลอดถึงเร่ืองร้องเรียนและเร่ืองอ่ืน  ๆ  ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 2 , หมู่ที่  3 , หมู่ที่  4  , หมู่ที่  5  , หมู่ที่  
6  , หมู่ที่  7  ,  หมู่ที่  8 , หมู่ที่ 9 , หมู่ที่ 10 , หมู่ที่ 11 , หมู่ที่ 12 , หมู่ที่ 13 , หมู่ที่ , 14 , หมู่ที่ 15 , หมู่ที่ 16 , 
หมู่ที่ 17 , หมู่ที่ 18 , หมู่ที่ 19 และ หมู่ที่ 20 
            ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับแผนก ซึ่งจะมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูง 
หรือในฐำนะผู้ช่วยหัวหน้ำหน่วยงำน ซึ่งเป็นต ำแหน่งที่มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และคุณภำพของงำนเทียบได้ระดับ
เดียวกัน รับผิดชอบงำนช่ำงโยธำโดยควบคุมตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ หรือปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำ
จ ำนวนหนึ่ง หรือปฏิบัติงำนช่ำงโยธำที่ค่อนข้ำงยำกมำกโดยไม่จ ำเป็นต้องมีผู้ก ำกับตรวจสอบ หรือภำยใต้กำรตรวจสอบ
บ้ำง และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่ได้รับมอบหมำย   

ลกัษณะงำนทีป่ฏบิตั ิ
  ปฏิบัติงำนที่ยำก หรือมีควำมรับผิดชอบสูงเก่ียวกับงำนช่ำงโยธำ โดยปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือ
หลำยอย่ำง เช่นกำรออกแบบ กำรควบคุมกำรก่อสร้ำง  และบ ำรุงรักษำด้ำนช่ำงโยธำ กำรวำงโครงกำร ก่อสร้ำงด้ำนช่ำง
โยธำ กำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงำนด้ำนช่ำงโยธำ เช่น ทำงสะพำน ท่อระบำยน้ ำ ช่องน้ ำ อำคำร 
อุโมงค์ เขื่อน อำคำรชลประทำน อำคำรกำรประปำ ท่ำเทียบเรือ สนำมบิน และสิ่งก่อสร้ำงอ่ืน ๆ  เป็นต้น ปฏิบัติงำน
ส ำรวจต่ำง ๆ เกี่ยวกับงำนช่ำงโยธำ เช่น ส ำรวจเพื่อกำรก่อสร้ำง ส ำรวจและทดลองวัสดุ ทดลองหำคุณสมบัติของดิน 
ส ำรวจข้อมูลกำรจรำจร ส ำรวจทำงอุทกวิทยำ ตรวจทำนแบบ ส ำรวจทำงอุตุนิยมวิทยำ ค ำนวณแบบด้ำนช่ำงโยธำ ซ่อม
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สร้ำงวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องใช้และอุปกรณ์ในกำรส ำรวจ และทดลองทุกชนิดให้ได้มำตรฐำน ควบคุมกำรใช้และกำร
บ ำรุงรักษำเครื่องจักรยำนพำหนะ เคร่ืองมือเครื่องใช้ของหน่วยงำนให้ถูกต้องตำมหลักวิชำ เป็นต้น ให้ค ำปรึกษำแนะน ำใน
กำรปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ ตอบปัญหำและชี้แจงเรื่องต่ำง ๆ เก่ียวกับงำนในหน้ำที่และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่
เก่ียวข้อง 
  ในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำน นอกจำกอำจปฏิบัติงำนดังกล่ำวข้ำงต้นบ้ำงแล้ว ยังท ำหน้ำที่  ติดต่อ
ประสำนงำน วำงแผน มอบหมำยงำน ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค ำปรึกษำแนะน ำในกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ด้วย 
  ในฐำนะผู้ช่วยหัวหน้ำหน่วยงำน ท ำหน้ำที่ช่วยหัวหน้ำหน่วยงำน ปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

2.   นำยณฐัวฒุ ิ   สภุำ    ต ำแหนง่  นำยชำ่งโยธำช ำนำญงำน  เลขทีต่ ำแหนง่ 13-3-05-4701-001  มี
หนำ้ทีด่งันี ้                            

หนำ้ทีแ่ละควำมรบัผดิชอบ 
  ปฏิบัติงำนช่ำงโยธำ ภำยใต้กำรก ำกับตรวจสอบโดยทั่วไป  หรือตำม ค ำสัง่หรือแบบ  หรือแนวทำง
ปฏิบัติที่มีอยู่อย่ำงกวำ้ง  ๆ  และปฏิบัติหนำ้ที่อื่นตำมทีไ่ด้รับมอบหมำย 

ลกัษณะงำนทีป่ฏบิตั ิ
  ปฏิบัติงำนที่ค่อนข้ำงยำกเกี่ยวกับกำรช่วยออกแบบ กำรควบคุมกำรก่อสร้ำงและบ ำรุงรักษำด้ำนช่ำง
โยธำ กำรช่วยวำงโครงกำรก่อสร้ำงในงำนด้ำนช่ำงโยธำ กำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำหรือ ตรวจสอบเกี่ยวกับงำนช่ำงโยธำ เช่น 
ทำง สะพำน ท่อระบำยน้ ำ ช่องน้ ำ อำคำร  อุโมงค์  เข่ือน  อำคำร ชลประทำน อำคำรกำรประปำ ท่ำเทียบเรือ สนำมบิน 
และสิ่งก่อสร้ำงอ่ืน ๆ เป็นต้น ปฏิบัติงำนส ำรวจต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรงำนช่ำงโยธำ เช่น ส ำรวจทำงเพื่อกำรก่อสร้ำง ส ำรวจ
และทดลองวัสดุ ทดลองหำ คุณสมบัติของดิน ส ำรวจข้อมูลกำรจรำจร ส ำรวจทำงอุทกวิทยำ ส ำรวจทำงอุตุนิยมวิทยำ 
คัดลอกแบบ  เขียนแบบ ค ำนวณสำมัญ ซ่อมสร้ำงวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เคร่ืองใช้ และอุปกรณ์ในกำรส ำรวจและทดลอง
ทุกชนิดให้ได้มำตรฐำน เป็นต้น และงำนอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย  ประกอบด้วย 
          งำนควบคมุอำคำรและผงัเมอืง  มีหน้ำที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบกำรปฏบิัติหน้ำที่ของงำน 
สถำปัตยกรรม  งำนผังเมือง 
             งำนสถำปตัยกรรม  มีหนำ้ทีเ่กีย่วกบั 
                      (1)  งำนประมำณรำคำ ออกแบบ  เขียนแบบทำงด้ำนสถำปัตยกรรมและมณัฑนศิลป์ 
                      (2)  งำนวำงโครงกำร  จัดท ำผัง  และควบคมุกำรก่อสร้ำงทำงสถำปัตยกรรม  มัณฑนศิลป ์
                      (3)  งำนให้ค ำปรึกษำแนะน ำดำ้นสถำปัตยกรรม  มัณฑนศลิป ์
                      (4)  งำนตรวจสอบแบบแปลนกำรขออนุญำตปลูกสร้ำงด้ำนสถำปัตยกรรมตำมกฎหมำย 
                      (5)  งำนควบคุมกำรก่อสร้ำงทำงสถำปัตยกรรม 
                      (6)  งำนออกรำยกำรทำงสถำปัตยกรรม 
                      (7)  งำนส ำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถำปัตยกรรม 
                      (8)  งำนวิเครำะห์  วิจัย  ทำงด้ำนสถำปัตยกรรม  มัณฑนศลิป ์
                      (9)  งำนประมำณรำคำคำ่ก่อสร้ำงทำงด้ำนสถำปัตยกรรม  มัณฑนศิลป ์ และงำนด้ำนศิลปกรรมต่ำงๆ 
                      (10) งำนให้บริกำรด้ำนสถำปตัยกรรม  มัณฑนศิลป ์ และงำนด้ำนศิลปกรรมต่ำงๆ 
                      (11) งำนอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตำมที่รับมอบหมำย 
 งำนผงัเมอืง  มีหนำ้ทีเ่กีย่วกบั 
                      (1)  งำนจัดท ำผังเมืองรวม 
                      (2)  งำนจัดท ำผังเมืองเฉพำะ 
                      (3)  งำนพัฒนำและปรับปรุงชุมชนแออัด 
                      (4)  งำนควบคุมแนวเขตถนน  ทำงสำธำรณะและที่ดนิสำธำรณประโยชน์ 
                      (5)  งำนส ำรวจรวบรวมข้อมูลทำงดำ้นผังเมอืง 
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                      (6)  งำนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทำงบก  ทำงน้ ำ 
                      (7)  งำนตรวจสอบโครงกำรพัฒนำผังเมือง 
                      (8)  งำนให้ค ำปรึกษำดำ้นผังเมือง 
                      (9)  งำนให้ค ำปรึกษำดำ้นสิ่งแวดล้อม 
                      (10) งำนควบคุมให้ปฏิบัติตำมผังเมืองรวม 
                      (11) งำนวิเครำะห์วิจัยงำนผังเมือง 
                      (12) งำนวิเครำะห์วิจัยด้ำนสิ่งแวดล้อม 
                      (13) งำนเวนคืนและจดกรรมสิทธิ์ที่ดนิ 
                      (14) งำนอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

3.  นำยสริชิยั  พะเกพ่อ พนกังำนจำ้งตำมภำรกจิ ต ำแหนง่  ผูช้ว่ยนำยชำ่งโยธำ  มหีนำ้ทีด่งันี ้

หนำ้ทีแ่ละควำมรบัผดิชอบ 
  ปฏิบัติงำนช่ำงโยธำ  ภำยใต้กำรก ำกับตรวจสอบบ้ำง  และอำจ ได้รับมอบหมำยให้ควบคุมตรวจสอบ
กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหนำ้ที่จ ำนวนหนึ่งด้วย และปฏิบัติหน้ำทีอ่ื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

ลกัษณะงำนทีป่ฏบิตั ิ
  ปฏิบัติงำนที่ยำกพอสมควรเกี่ยวกับงำนช่ำงโยธำ โดยปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง 
เช่น กำรช่วยออกแบบ กำรควบคุมกำรก่อสร้ำง และบ ำรุงรักษำด้ำนช่ำงโยธำกำรช่วย วำงโครงกำรก่อสร้ำงในงำนด้ำนช่ำง
โยธำ กำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำ หรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงำนช่ำงโยธำ  เช่น ทำง สะพำน ท่อระบำยน้ ำ ช่องน้ ำ อำคำร 
อุโมงค์ เข่ือน อำคำรชลประทำน อำคำรกำรประปำ ท่ำเทียบเรือ สนำมบินและสิ่งก่อสร้ำงอื่น ๆ เป็นต้น ปฏิบัติงำนส ำรวจ
ต่ำง ๆ เกี่ยวกับงำนช่ำงโยธำ  เช่น  ส ำรวจเพื่อกำรก่อสร้ำง ส ำรวจและทดลองวัสดุ ทดลองหำคุณสมบัติของดิน  ส ำรวจ
ข้อมูลกำรจรำจร  ส ำรวจทำงอุทกวิทยำ ส ำรวจทำงอุตุนิยมวิทยำ เขียนแบบ ค ำนวณแบบ  ด้ำนช่ำงโยธำ  ซ่อมสร้ำงวัสดุ  
ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ในกำรส ำรวจและทดลอง ทุกชนิดให้ได้มำตรฐำน  ควบคุมกำรใช้  กำรบ ำรุงรักษำ
เครื่องจักร  ยำนพำหนะ  และเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ให้ถูกต้องตำมหลักวิชำ  เป็นต้น  ให้ค ำปรึกษำแนะน ำในกำรปฏิบัติงำน
แก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ  และงำนอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย  ประกอบด้วย 
                    งำนกอ่สรำ้ง  มีหน้ำที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ของงำนวิศวกรรม      งำน
วศิวกรรม มหีนำ้ทีเ่กีย่วกบั 
                      (1)  ออกแบบค ำนวณด้ำนวิศวกรรม 
                      (2)  งำนวำงโครงกำรและกำรก่อสร้ำงทำงดำ้นวิศวกรรม 
                      (3)  งำนให้ค ำปรึกษำแนะน ำและบริกำรเกี่ยวกับงำนทำงด้ำนวิศวกรรม 
                      (4)  งำนตรวจสอบแบบแปลนกำรขออนุญำตปลูกสร้ำงอำคำรทำงด้ำนวิศวกรรม 
                      (5)  งำนออกแบบรำยกำรรำยละเอียดทำงด้ำนวิศวกรรม 
                      (6)  งำนส ำรวจหำข้อมูลรำยละเอียดเพื่อค ำนวณ  ออกแบบก ำหนดรำยละเอียดทำงด้ำนวิศวกรรม 
                      (7)  งำนศึกษำวิเครำะห์  วิจัยทำงดำ้นวิศวกรรม 
                      (8)  งำนประมำณรำคำคำ่ก่อสร้ำงทำงด้ำนวศิวกรรม 
                      (9)  งำนควบคุมกำรก่อสร้ำงในสำขำวิศวกรรม 
                      (10) งำนอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

 4.  นำยสมพร  วงคเ์ศวตศลิำ  พนกังำนจำ้งตำมภำรกจิ ต ำแหนง่ ปฏบิตัหินำ้ทีข่บัเครือ่งจักรกลขณะเบำ  มี
หนำ้ทีด่งันี ้           
งำนสำธำรณปูโภค  มหีนำ้ทีเ่กีย่วกบั 
                       (1)  งำนซ่อมบ ำรุงรักษำอำคำร  ถนน  สะพำน  เข่ือน  ทำงเท้ำ 
                       (2)  งำนซ่อมบ ำรุงรักษำ 
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                       (3)  งำนควบคุมดูแลอำคำรสถำนที ่
                       (4)  งำนปรบัปรุงแก้ไขและป้องกันสิง่แวดลอ้มเป็นพิษ 
                       (5)  งำนให้ค ำปรึกษำแนะน ำหรือตรวจสอบเก่ียวกับงำนก่อสร้ำง 
                       (6)  งำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 
งำนศนูยเ์ครื่องจกัรกล  มหีนำ้ทีเ่กีย่วกบั 
                       (1)  งำนควบคุมกำรใช้ยำนพำหนะและเครือ่งจักรกล 
                       (2)  งำนตรวจสอบ  ซ่อม  บ ำรุงรักษำยำนพำหนะและเครื่องจักรกล 
                       (3)  งำนพัสดุ  ด้ำนอะไหล่และอุปกรณ์ยำนพำหนะและเครื่องจักรกล 
                       (4)  งำนควบคุมกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
                       (5)  งำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย เช่น  ขับเคร่ืองจักรกลขนำดเบำ ตลอดจน
บ ำรุงรักษำและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของเคร่ืองจักรกลขนำดกลำงชนิดใดชนิดหนึ่ง ดังตอ่ไปนี้ 

-รถฟำร์มแทรกเตอร์ทุกชนิด  - รถตัดหน้ำขุดหลัง 
-รถบดล้อเหล็ก ชนิด ๒ ล้อ             - รถบรรทุกน้ ำ 
-รถบรรทุก ๖ ล้อ ติดตั้งเครน  - รถยกกระเช้ำ 
-รถบรรทุกเทท้ำย ๖ ล้อ   - รถบรรทุกเครื่องอัดอำกำศ ๖ ล้อ           

 -ปฏิบัติงำนอ่ืนไดต้ำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย   
 

5.  นำงสำวขจจีติร  แสงสวำ่ง   พนกังำนจำ้งตำมภำรกจิ   ต ำแหนง่  ผูช้ว่ยเจำ้พนกังำนธรุกำร   มหีนำ้ทีด่งันี ้

หนำ้ทีแ่ละควำมรบัผดิชอบ 
  ปฏิบัติงำนขั้นต้นเก่ียวกับงำนธุรกำรและงำนสำรบรรณ ภำยใต้กำรก ำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตำม
ค ำสั่ง หรือแบบ หรือแนวทำงปฏิบัติที่มีอยู่อย่ำงแนช่ัด หรือละเอียดถี่ถ้วนและปฏิบตัิหน้ำที่อืน่ตำมที่ได้รบัมอบหมำยจำก
ผู้บังคับบัญชำ 

ลกัษณะงำนทีป่ฏบิตั ิ
  รับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดสง่หนังสือเอกสำรให้หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง  
เก็บและค้นหำหนังสือ กรอกแบบฟอร์มและร่ำงหนังสือโต้ตอบงำ่ย ๆ ตรวจทำนควำมถูกต้องของตัวเลข 
และตัวหนังสือ พิมพ์และคัดส ำเนำหนังสือเอกสำร ตรวจเอกสำรหลักฐำนและคัดลอกลงรำยกำรต่ำง ๆ  
ช่วยจัดหำ ดูแลรักษำและเบิกจำ่ยพัสดุครุภัณฑ์ ช่วยรวบรวมข้อมูลและสถิติทั่วไป ช่วยท ำบนัทึกย่อเรื่องช่วยจัดเตรียมและ
ให้บริกำรในเร่ืองสถำนที่ วัสดุ อปุกรณ์ ช่วยติดต่อ อ ำนวยควำมสะดวก  และงำนอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย  
ประกอบด้วย 
           1.    งำนสำรบรรณของส่วนควบคุมอำคำรและผงัเมือง     
 2.    งำนรับเรื่องรำวขออนุญำตออกใบอนุญำตและค ำสั่งตำม พ.ร.บ. ควบคุมอำคำร 2522 และฉบบัที่แก้ไข
เพิ่มเติม           
 3.     งำนรับเรื่องรำวร้องเรียนและร้องทุกข์ของส่วนควบคุมอำคำรและผังเมือง   
 4.     งำนประชำสัมพันธ์และอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน    
 5.     งำนควบคุมจัดท ำทะเบียนพัสดุ ของส่วนควบคุมอำคำรและผังเมือง   
 6.     จัดท ำหนังสือสง่มอบงำน  - หนังสือเข้ำท ำงำน ของผู้รับเหมำ    
 7.     หนังสือรับ – ส่งต่ำง ๆ ของส่วนโยธำ       
 8.     งำนรำยงำนเก่ียวเอกสำรบันทึกประจ ำวนั บนัทึกประจ ำสัปดำห์ บันทึกประจ ำเดือนพร้อมรูปถ่ำย 
โครงกำร บันทึกกำรเปลี่ยนแปลงแบบแปลนฯ  ในงำนก่อสร้ำงโครงกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอมก๋อย 
 9.     งำนดูแลรักษำ  จัดเตรียมและให้บริกำรเรื่องสถำนที่  วัสดุอุปกรณ์  กำรติดต่อและอ ำนวยควำมสะดวกใน
ด้ำนตำ่งๆ           
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 10.    งำนตรวจสอบแสดงรำยกำรเก่ียวกับเอกสำรส ำคัญของทำงรำชกำร    
 11.    งำนกำรลำพักผ่อนประจ ำปีและกำรลำอ่ืนๆ ของพนักงำนกองช่ำง  
 12.     เตรียมเอกสำรโครงกำรตำมข้อบัญญัติประจ ำปี ก่อนลงระบบ ทุกโครงกำร 
 13.    จัดท ำโครงกำรตำมหนงัสือจำก กรมฯ ,จังหวัดอ ำเภอ และตำมค ำสั่งของผูบ้ังคับบัญชำแล้วเสร็จภำยใน
เวลำที่ก ำหนด  
 14.    กำรติดต่อประสำนงำนปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำนและปฏบิัติหนำ้ที่อื่นที่เก่ียวข้องตำมที่ได้รับ
มอบหมำย        

โดยให้ทุกงำนด ำเนินกำรตำมทีไ่ด้รับมอบหมำย   หำกมีข้อขัดข้อง หรืออุปสรรคในกำรท ำงำน  ให้แจ้งหัวหน้ำ
หน่วยงำนกำรศึกษำในขั้นต้นกอ่นเพื่อด ำเนินกำรแก้ไข  และรำยงำนให้ผู้บังคบับัญชำชั้นเหนอืขึ้นไปทรำบต่อไป 

 
6.  นำยสถติย ์  ฝัน้เมำ  พนกังำนจำ้งทัว่ไป ต ำแหนง่ ปฏบิตัหินำ้ชำ่งไฟฟำ้ มหีนำ้ทีด่งันี ้           

งำนสำธำรณปูโภค  มหีนำ้ทีเ่กีย่วกบั 
                       (1)  งำนซ่อมบ ำรุงรักษำอำคำร  ถนน  สะพำน  เข่ือน  ทำงเท้ำ 
                       (2)  งำนซ่อมบ ำรุงรักษำ 
                       (3)  งำนควบคุมดูแลอำคำรสถำนที ่
                       (4)  งำนปรบัปรุงแก้ไขและป้องกันสิง่แวดลอ้มเป็นพิษ 
                       (5)  งำนให้ค ำปรึกษำแนะน ำหรือตรวจสอบเก่ียวกับงำนก่อสร้ำง 

(6)   ปฏิบัตงิำนขั้นต้นเก่ียวกับงำนช่ำงไฟฟำ้ที่ไมย่ำก ภำยใต้กำรก ำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิดหรือตำม     
ค ำสั่ง หรือแนวทำงปฏิบัตทิี่มีอยู่อย่ำงชัดเจนหรือถี่ถ้วน 
(7)   งำนด้ำนเอกสำรต่ำงๆ ของงำนไฟฟำ้ ตลอดจนตรวจสอบเรื่องร้องเรียนต่ำงๆในต ำบล 
(8)   ช่วยงำนดูแลระบบผลิตน้ ำประปำ และซ่อมบ ำรุงระบบไฟฟ้ำ 
(9)   งำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 

                        

งำนจดัสถำนทีแ่ละไฟฟำ้สำธำรณะ  มีหนำ้ทีเ่กีย่วกบั      
                       (1)  จัดสถำนที ่ ติดตั้งไฟฟำ้  ทั้งงำนรัฐพิธ ี ประเพณี  และงำนอ่ืนๆ 
                       (2)  งำนจัดสถำนที่เนื่องในงำนรัฐพิธี  ประเพณี  และงำนอ่ืนๆ 
                       (3)  งำนเก็บรักษำวัสด ุ อุปกรณ์เก่ียวกับกำรจัดสถำนที ่
                       (4)  งำนซ่อมบ ำรุงกำรไฟฟ้ำ 
                       (5)  งำนให้ค ำปรึกษำแนะน ำตรวจสอบในดำ้นกำรไฟฟ้ำ 
                       (6)  งำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
  อนึ่ง ในกำรปฏิบตัิงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอมก๋อย ในเร่ืองที่อยู่ในอ ำนำจหนำ้ทีข่องส่วน
รำชกำรได้มอบหมำย ให้ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำงนัน้เปน็ผู้สัง่กำรและรับผิดชอบโดยตรง กรณีที่ต้องเสนอนำยกองค์กำรบริกำร
ส่วนต ำบล ให้ผำ่นปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอมก๋อย เพื่อวินิจฉัยและเสนอนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอมก๋อย 
  ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำยหนำ้ที่กำรงำน ถือปฏิบัติตำมค ำสั่งอย่ำงเคร่งครัด ตำมระเบียบ อย่ำให้เกิดควำม
บกพร่องเสียหำยแก่รำชกำรได้ หำกพบปัญหำอุปสรรค ให้รำยงำนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอมก๋อยโดยทันที 
 

                    ทั้งนี้ตั้งแตบ่ัดนีเ้ป็นต้นไป 

   สั่ง ณ วันที่   8    เดือน มกรำคม  พ.ศ. ๒๕63 
 
 

(นำยวัลลภ  ปุกยุ) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอมก๋อย 


