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ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์ 
ที ่  ๓๗๘/25๖๓ 

เรื่อง  การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง 
.............................................................................. 

  อาศัยอ านาจตามมาตรา 59(1) และข้อ 60/1 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2558 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558  หมวด 2 โครงสร้างและค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์                 
ที่ 24/2559 ลงวันที่  29  เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ จึงขอ
แบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในกองช่างขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์ ดังนี้ 

๑.  นายศุภชัย  นาอุดม พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง  (นักบริหารงาน
ช่างระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 26-3-0๕-2103-001   มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
   ๑.๑) งานส ารวจออกแบบ เขียนแบบ สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ 
   ๑.๒) งานประมาณราคาและงานควบคุมงานสิ่งก่อสร้าง 
   ๑.๓) งานซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ 
   ๑.๔) งานระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
   ๑.๕) งานอนุมัติด าเนินการตามข้อบัญญัติ 
   1.6) งานจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และเพ่ิมเติมของกองช่าง 
   1.7) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างในกองช่าง 
   1.8) งานไฟฟ้าสาธารณะในเขตพ้ืนที่ต าบล 
   1.9) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน 
   1.10) งานรัฐพิธีและประชาสัมพันธ์ 
   1.11) งานกิจการประปา 
  2. จ่าเอกธวัชชัย   รังรส ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เลขที่ต าแหน่ง 26-3-0๕-
4101-001  มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
   3.1)ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณกองช่าง 
   3.2)ดูแลเก็บรักษาเอกสาร ระเบียบ ค าสั่ง ของกองช่างให้เรียบร้อยและสามารถ
ตรวจสอบเอกสารดังกล่าวได้ 
   3.3) งานสนับสนุนและบริการข้อมูลข่าวสารด้านงานส ารวจ ออกแบบ ควบคุมอาคาร
และการก่อสร้าง 
   3.4) งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกองช่าง 
   3.5) งานสนับสนุนและอ านวยความสะดวกกับประชาชน 
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   3.6)  รายรายข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ตามที่ได้รับการร้องขอ 
   3.7) งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินและทะเบียนคุมงบประมาณกองช่าง 
   3.8) งานเอกสารการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบล (core team) และประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนต าบล 

3.๙) งานเก็บรวบรวมระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
3.10)  งานควบคุมวัสดุสิ้นเปลืองกองช่าง 
๓.๑๑)  งานขอนุญาติก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย ในเขตพ้ืนที่ต าบลนาสิงห์ พร้อมทั้ง

การออกหนังสือรับรองสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ 
๓.๑๒)  จัดท าโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หรือ

โครงการเงินอุดหนุนต่าง ๆ ตามหนังสือสั่งการ 
   3.1๓) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 ๓.  นายทวีป   บุตรสยาม ต าแหน่งลูกจ้างเหมาบริการ  เลขที่ต าแหน่ง มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   2.1) งานส ารวจ  ออกแบบ เขียนแบบ สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ 

2.2) งานประมาณราคาและงานควบคุมงานสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ 
   ๒.๓) งานซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 
   2.4) งานสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
   2.5) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
   2.6) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ๔. นายสายันต์   ค าสีทา  ต าแหน่งลูกจ้างเหมาบริการ มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
   3.1)  ดูแลระบบประปาภายในต าบลนาสิงห์ 
   3.2)  ด าเนินการต่อท่อส่งน้ าระบบประปาให้กับประชาชนในพื้นท่ี 
   3.3) ซ่อมแซมระบบประปาของต าบลนาสิงห์ที่ช ารุด 
   3.4) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามทีผู่้บังคับบัญชามอบหมาย 
  ๕. นายพนม  อดทน  ต าแหน่งลูกจ้างเหมาบริการ  มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   5.1) ดูแลระบบไฟฟ้าส่องสว่างตามจุดเสี่ยงภายใจต าบลนาสิงห์ 
   ๕.2) ดูแลระบบไฟฟ้าของสถานสีูบน้ าประปา 
   ๕.3) ดูแลระบบไฟฟ้าภายในตัวอาคารส านักงานของ อบต.นาสิงห์ และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลนาสิงห์จ านวน ๒ แห่ง 
   ๕.๔) งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  ๖.) นายศิริลักษณ์  วรจักร ต าแหน่งลูกจ้างเหมาบริการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
   ๖.1) ปฏิบัติงานใช้แรงงานทั่วไปในสนับสนุนการปฏิบัติงานในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
ประปา ของ อบต.นาสิงห์ 
   ๖.๒)  ปฏิบัติงานช่วยงานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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  ๗.)  นายจันทวงศ์   รูปสวย  ต าแหน่งลูกจ้างเหมาบริการ  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
   ๗.๑) ปฏิบัติงานใช้แรงงานทั่วไปในสนับสนุนการปฏิบัติงานในการซ่อมแซมระบบ
ประปา ของ อบต.นาสิงห์ 
   ๗.๒)  งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

  อนึ่ง ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์  ในเรื่องที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
ส่วนราชการได้รับมอบหมาย ให้หัวหน้าส่วนราชการนั้นเป็นผู้สั่งการและรับผิดชอบโดยตรง กรณีที่ต้องเสนอ            
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือวินิจฉัยและเสนอนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ  อุตสาหะ และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด โดยถือประโยชน์ของทางราชการเป็นที่ตั้ง อย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ทางราชการได้  
หากมีข้อขัดข้องหรืออุปสรรคในการท างาน ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทุกระยะ ถ้ามีค าสั่งใดขัดหรือแย้งกับ
ค าสั่งนี้ให้ใช้ค าสั่งนี้แทน 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่  ๓   เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 25๖๓ 
                
 

(นางสาววันเพ็ญ   ฉั่นพัฒนาพงศ์) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์ 
    
    
 


