
 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ที ่ ๒๒๖/๒๕๕๙   

เรื่อง  ก าหนดแบ่งงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
ของ  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว   

อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 
.......................................... 

 

 อาศัยอ านาจตามมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๕ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบข้อ ๙ แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างแบ่งส่วนราชการวิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลและกิจการอัน
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
มหาสารคาม (ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม)  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
 

 ฉะนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการและการปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล  ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย  ค าสั่ง  ระเบียบ  หรือข้อบังคับของทางราชการ  และตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชน  จึงมอบหมายให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้  

 

กองช่าง 
มอบหมายให้ นายชยพล  ยศพล  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง (ผู้อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่

ต าแหน่ง  ๔๒-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑  เป็นหัวหน้า ก ากับดูแล  รับผิดชอบและบังคับบัญชาสั่งการภายในกองช่าง มี
หน้าที่ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการวางโครงการ  การรวบรวมและส ารวจวิเคราะห์ข้อมูล  เพ่ือใช้ในงานออกแบบ วางผัง
หลัก  ออกแบบสถาปัตยกรรม  ครุภัณฑ์ และออกแบบค านวณด้านวิศวกรรมต่าง ๆ การควบคุมงานก่อสร้างและ
ซ่อมแซม  บ ารุงรักษา  และติดตามผลวิจัยงานทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม  ควบคุม  การเขียนแบบ  รูป
รายการก่อสร้าง   การประมาณราคา   ตรวจรับงานงวดเพ่ือเบิกจ่ายเงิน ให้บริการตรวจสอบแบบรูปและรายการ 
ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบและก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลและบริการงานทั่วไปของ
หน่วยงาน งานด้านไฟฟ้าและแสงสว่างสาธารณะ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
 

  กองช่าง มีการแบ่งงานและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบภายในส่วนราชการ  ๒  ฝ่าย ดังนี้ 
 

๑. ฝ่ายก่อสร้าง 
 ๑.๑  นายด ารงเดช  ศิรินามพิมพ์  พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา มีหน้าที่
ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 
 

-  ๒  - 
 

  ๑)  การส ารวจออกแบบและจัดท าโครงการที่จะขอรับงบประมาณจาก อบต. หรือหน่วยงานอ่ืน 
  ๒)  งานบ ารุง  ซ่อมแซม  และจัดท าทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.   
  ๓)  การให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท าโครงการ   



ส าเนาคู่ฉบับ 

  ๔)  การออกแบบก่อสร้างและบูรณะถนน  งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะของ อบต. 
หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง   
  ๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๑.๒  นายสมคิด  ศรสีันต์  พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงานทั่วไป  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ๑)  ช่วยเหลืองานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป 
  ๒)  การปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารส านักงาน ดูแลสวนหย่อมตัดตกแต่งต้นไม้บริเวณส านักงาน 
  ๓)  ดูแลจัดเตรียมสถานที่ในการประชุมต่าง ๆ 
  ๔)  งานไฟฟ้าสาธารณะ ให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง 
  ๕)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๒. ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร 
 ๒.๑  นายดุรงค์ฤทธิ์  ห่มสิงห์ ต าแหน่ง  นายช่างเขียนแบบ  เลขที่ต าแหน่ง ๔๒-๓-๐๕-๔๗๐๒-๐๐๑  

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ๑)  งานออกแบบ   
  ๒)  งานประเมินราคา   
  ๓)  งานวิศวกรรม งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร  

  ๔)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
   

ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่งานให้ถือปฏิบัติตามค าสั่งโดยเคร่งครัด ตามระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ อย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ทางราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัว โดยทันที 

 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  

  สั่ง  ณ  วันที่   ๖   เดือน   ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 
 

 
(นายหนูคล้าย  ค ามุลนา) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
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…………………………….……ผู้ร่าง 
………………………….……...ผู้พิมพ์ 
………………………………... ผอ.กองช่าง 
...................................ปลัด อบต. 
 


