คำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำคู
ที่ ๒๕๐ /๒๕๖๐
เรื่อง กำรแบ่งงำน และกำรมอบหมำยหน้ำที่ภำยในกองช่ำง
………………………..
ตามคาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลนาคู เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลรับผิดชอบ และปฏิ บัติหน้าที่
ของส่วนราชการภายใน ได้รับมอบหมายหน้าที่การงานในแต่ละส่วนในภาพรวม กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลนาคู
ได้พิจารณาแล้ว จึงขอแจ้งการมอบหมายหน้ าที่การงาน และความรับผิดชอบของแต่ละคนเพื่อความชัดเจนในการ
ปฏิบัติงาน โดยมี
๑. นำยวรวุฒิ สร้อยทอง ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง มีหน้าที่ดังนี้
- ควบคุ ม ดู แ ล ตรวจสอบการท างานและแก้ ไขข้ อ ขั ด ข้ อ งในการปฏิ บั ติ ง าน ตลอดจนเป็ น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตาบล และลูกจ้างของส่วนโยธา ให้เป็นตามอานาจหน้าที่ กฎหมาย
ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุมตรวจสอบ ให้คาปรึกษา แนะนา ปรับปรุง
แก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
- งานวางผั งพั ฒ นาเมื อ ง งานควบคุ ม ทางผั งเมื อง งานจัด รูป ที่ ดิ น และฟื้ น ฟู ก าหนดแนวเขตที่
สาธารณะเพื่อขอการครองสิทธิ์ในที่สาธารณะ การบุกรุกที่ดินในที่สาธารณะการบุกรุกที่ดินให้เป็น
ที่สาธารณะดูแลตรวจสอบที่สาธารณะสิ่งสาธารณูปการ เช่น ถนน ทางเท้า คันดิน สะพาน
ท่อระบายน้า
- งานสารวจ ออกแบบ เขียนแบบต่าง ๆ งานการก่อสร้าง บารุงรักษาด้านงานช่างโยธา การ
วางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่าง ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการ
สารวจ
- งานอนุญาต ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร ตลอดจนกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- งานอนุญาต ตาม พรบ. ขุดดิน ถมดิน
- งานอนุญาต ตาม พรบ. ควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง พร้อมกฎกระทรวง และประกาศที่เกี่ยวข้อง
- งานไฟฟ้าสาธารณะ
- คาร้องเรียนต่างๆ แนวเขตพื้นที่สาธารณประโยชน์ การครอบครองสิทธิ์ในพื้นที่สาธารณะประโยชน์
การบุ กรุกที่ดิน สาธารณะ ตรวจสอบที่ ส าธารณะสิ่งสาธารณู ปการ เช่น ถนน ทางเท้ า คันทาง
สะพาน ท่อระบายน้า และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
- ตอบปัญหา ชี้แจงเรื่องงานช่าง และงานในเรื่องที่รับผิดชอบ

- ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๒. นำงสำวกัญญำ งำมละมัย ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธรการ ปฏิบัติงานดังนี้
- ปฏิบัติงานและงานสารบรรณด้านช่าง ร่างตอบโต้เอกสารทางราชการ บันทึกเอกสาร ย่อเรื่อง
รวบรวมข้อมูลงานเอกสารด้านช่าง เก็บรวบรวมเอกสารต่างๆเกี่ยวกับงานช่างเอกสารต่างๆ
- การเก็บรักษา จัดทาทะเบียนหนังสือส่ง หนังสือรับส่วนโยธา
- เก็บรวบรวมเอกสารการขออนุญาต ตาม พรบ.ต่างๆ
- จัดเตรียมเอกสาร จดบันทึกรายงานการประชุมฝ่ายช่าง
- จัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงินส่วนโยธา ตรวจสอบควบคุมทะเบียนรายจ่ายส่วนโยธา
- ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๓. นำยสถำพร เหรียญทอง ตาแหน่ง คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานดังนี้
- ช่วยปฏิบัติงานด้านช่างโยธา
- ช่วยปฏิบัติงานด้านการบารุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ์งานช่างต่างๆ
- ช่วยตรวจสอบการเบิกจ่ายเครื่องมือ วัสดุประปา วัสดุก่อสร้าง วัสดุไฟฟ้า
- ช่วยปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
โดยให้ทุกงานดาเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย หากมีข้อขัดข้องหรืออุปสรรคในการทางานให้แจ้ง
ให้หัวหน้าส่วนโยธาในขั้นต้นก่อนเพื่อดาเนินการแก้ไข และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปทราบต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
สั่ง ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

( นายฉลอง คงสัมฤทธิ์ )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาคู

-สำเนำคู่ฉบับคำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำคู
ที่ ๒๕๐ /๒๕๖๐
เรื่อง กำรแบ่งงำน และกำรมอบหมำยหน้ำที่ภำยในกองช่ำง
………………………..
ตามคาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลนาคู เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลรับผิดชอบ และปฏิ บัติหน้าที่
ของส่วนราชการภายใน ได้รับมอบหมายหน้าที่การงานในแต่ละส่วนในภาพรวม กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลนาคู
ได้พิจารณาแล้ว จึงขอแจ้งการมอบหมายหน้ าที่การงาน และความรับผิดชอบของแต่ละคนเพื่อความชัดเจนในการ
ปฏิบัติงาน โดยมี
๒. นำยวรวุฒิ สร้อยทอง ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง มีหน้าที่ดังนี้
- ควบคุ ม ดู แ ล ตรวจสอบการท างานและแก้ ไขข้ อ ขั ด ข้ อ งในการปฏิ บั ติ ง าน ตลอดจนเป็ น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตาบล และลูกจ้างของส่วนโยธา ให้เป็นตามอานาจหน้าที่ กฎหมาย
ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุมตรวจสอบ ให้คาปรึกษา แนะนา ปรับปรุง
แก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
- งานวางผั งพั ฒ นาเมื อ ง งานควบคุ ม ทางผั งเมื อง งานจัด รูป ที่ ดิ น และฟื้ น ฟู ก าหนดแนวเขตที่
สาธารณะเพื่อขอการครองสิทธิ์ในที่สาธารณะ การบุกรุกที่ดินในที่สาธารณะการบุกรุกที่ดินให้เป็น
ที่สาธารณะดูแลตรวจสอบที่สาธารณะสิ่งสาธารณูปการ เช่น ถนน ทางเท้า คันดิน สะพาน
ท่อระบายน้า
- งานสารวจ ออกแบบ เขียนแบบต่าง ๆ งานการก่อสร้าง บารุงรักษาด้านงานช่างโยธา การ
วางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่าง ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการ
สารวจ
- งานอนุญาต ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร ตลอดจนกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- งานอนุญาต ตาม พรบ. ขุดดิน ถมดิน
- งานอนุญาต ตาม พรบ. ควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง พร้อมกฎกระทรวง และประกาศที่เกี่ยวข้อง
- งานไฟฟ้าสาธารณะ
- คาร้องเรียนต่างๆ แนวเขตพื้นที่สาธารณประโยชน์ การครอบครองสิทธิ์ในพื้นที่สาธารณะประโยชน์
การบุ กรุกที่ดิน สาธารณะ ตรวจสอบที่ ส าธารณะสิ่งสาธารณู ปการ เช่น ถนน ทางเท้ า คันทาง
สะพาน ท่อระบายน้า และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
- ตอบปัญหา ชี้แจงเรื่องงานช่าง และงานในเรื่องที่รับผิดชอบ
- ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๒. นำงสำวกัญญำ งำมละมัย ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธรการ ปฏิบัติงานดังนี้
- ปฏิบัติงานและงานสารบรรณด้านช่าง ร่างตอบโต้เอกสารทางราชการ บันทึ กเอกสาร ย่อเรื่อง
รวบรวมข้อมูลงานเอกสารด้านช่าง เก็บรวบรวมเอกสารต่างๆเกี่ยวกับงานช่างเอกสารต่างๆ
- การเก็บรักษา จัดทาทะเบียนหนังสือส่ง หนังสือรับส่วนโยธา
- เก็บรวบรวมเอกสารการขออนุญาต ตาม พรบ.ต่างๆ
- จัดเตรียมเอกสาร จดบันทึกรายงานการประชุมฝ่ายช่าง
- จัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงินส่วนโยธา ตรวจสอบควบคุมทะเบียนรายจ่ายส่วนโยธา
- ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๓. นำยสถำพร เหรียญทอง ตาแหน่ง คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานดังนี้
- ช่วยปฏิบัติงานด้านช่างโยธา
- ช่วยปฏิบัติงานด้านการบารุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ์งานช่างต่างๆ
- ช่วยตรวจสอบการเบิกจ่ายเครื่องมือ วัสดุประปา วัสดุก่อสร้าง วัสดุไฟฟ้า
- ช่วยปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
โดยให้ทุกงานดาเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย หากมีข้อขัดข้องหรืออุปสรรคในการทางานให้แจ้ง
ให้หัวหน้าส่วนโยธาในขั้นต้นก่อนเพื่อดาเนินการแก้ไข และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปทราบต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
สั่ง ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

( นายฉลอง คงสัมฤทธิ์ )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาคู

ปลัด อบต......................................
รองปลัด อบต................................
หน.สป..........................................
ร่าง/พิมพ์......................................

