คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลปะโด
ที่ 142/ 2564
เรื่อง กําหนดแบงงานและมอบหมายหนาที่งานในกองชางองคการบริหารสวนตําบลปะโด
-------------------------------เพื่ อ ให การปฏิ บั ติ งานในส ว นราชการของกองช างองค การบริห ารส วนตํ าบลปะโด เป น ไปด วยความ
เรียบรอย อาศัยอํานาจตามความในหมวด 11 วาดวยวิธีการและการปฏิบตั ิงานของพนักงานสวนตําบล และตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตํ าบลจังหวัดปต ตานีเรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ ยวกั บการบริหารงาน
บุคคลขององค การบริห ารสว นตําบล ลงวัน ที่ 24 ตุ ลาคม 2545 และที่ แก ไขเพิ่ มเติมจนถึงป จ จุบั น และ
ประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงพนักงานตําบล พ.ศ. 2558 และ
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรากําลังและมาตรฐานของตําแหนงพนักงานสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปตตานี เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2563 ใหองคการบริหารสวนตําบลกําหนดโครงสราง
การแบงสวนราชการ รวมถึงกําหนดกอง สํานักหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น ใหถือวาเปนสวนราชการที่มี
ความจําเปนในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลปะโด จึงขอกําหนด
อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของสวนราชการตามโครงสรางการแบงสวนราชการใหม ดังนี้
1. ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง ตําแหนงเลขที่ 31-3-05-2103-001 (วาง) มีหนาที่ความ
รับผิดชอบ ดังนี้
ควบคุมและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการออกแบบและกอสรางงานโยธา การวางโครงการสํารวจ
วิเคราะหขอมูลเพื่อใชในการออกแบบ วางผังหลัก ออกแบบสถาปตยกรรม ครุภัณฑ และออกแบบงานดาน
วิศวกรรมตาง ๆ ตลอดจนควบคุมการกอสรางและซอมแซมบํารุงรักษาและติดตามผลวิจัยงานทางสถาปตยกรรม
และวิศวกรรม ควบคุมการเขียนแบบรูปรายการกอสราง การประมาณราคา จัดพิมพแบบรูปรายการตาง ๆ
ดําเนินการประกวดราคา ทําสัญญาจาง ควบคุมการกอสราง และตรวจรับงานงวดเพื่อเบิกจายเงิน พิจารณาขอ
ขัดแยงตาง ๆ ในดานงานออกแบบและกอสราง ใหบริการตรวจสอบแบบรูปและรายการ เปนที่ปรึกษาในงาน
ออกแบบและกอสรางขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อใหมีคุณภาพไดมาตรฐานสอดคลองเหมาะสมกับภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศ ตรวจแบบกอสรางตาง ๆ ของเอกชนที่ขอรับอนุญาตปลูกสราง ตรวจทางแบบกอสราง
ดานชางโยธาและอาคาร ควบคุมตรวจสอบงานโยธา เชน สะพาน ถนน ทอระบายน้ํา ทางเทา คลอง อาคาร
และสิ่งกอสรางอื่น ๆ สวนสาธารณะ สํารวจขอมูลการจราจร สํารวจและทดลองวัสดุ ควบคุมตรวจสอบซอมแซม
ไฟฟา สวนสาธารณะ ควบคุมการใชบํารุงรักษาเครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใชของหนวยงานให
ถูกตองตามหลักวิชาการงานรวบรวมขอมูลและสถิติ งานสัญญา งานจัดตกแตงสถานที่ ในงานพิธีทองถิ่น งาน
ราชพิธี งานรัฐพิธี เปนกรรมการตรวจรับพัสดุ เปนกรรมการควบคุมการกอสราง เปนนายตรวจปองกันอัคคีภัย
เปนนายตรวจเวรยามสํานักงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวาง
อัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน
วินิจฉัยสั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกปญหา
ขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

-22. วาที่รอยเอกสุทธิพงศ วรรักษ ตําแหนง นายชางโยธา เลขที่ตําแหนง 31-3-05-4701001 มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรหรือมีความรับผิดชอบไมสูงนักเกี่ยวกับงานชางโยธา โดยปฏิบัติหนาที่อยาง
ใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง เชน การออกแบบ การควบคุม การกอสราง และการบํารุงรักษาดานชางโยธา
การวางโครงการกอสรางในงานดานชางโยธา การใหคําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานชางโยธา เชน
ทาง สะพาน ทอระบายน้ํา ชองน้ํา อาคาร อุโมงค เขื่อน อาคารชลประทาน อาคารการประปา ทาเทียบเรือ
สนามบิน และสิ่งกอสรางอื่น ๆ เปนตน ปฏิบัติงานสํารวจเพื่อการกอสราง สํารวจและทดลองวัสดุ ทดลองหา
คุณสมบัติของดิน สํารวจขอมูลการจราจร สํารวจทางอุทกวิทยา สํารวจทางอุตุนิยมวิทยา ตรวจทานแบบ คํานวณ
แบบดานชางโยธา ซอมสรางวัสดุครุภัณฑ เครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณในการสํารวจและทดลองทุกชนิดใหได
มาตรฐาน ควบคุมการใช การบํารุงรักษาเครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใชของหนวยงานใหถูกตองตาม
หลักวิชา เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ติดตอประสานงานและปฏิบัติ
หนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
3. นายอาลีฟ เซาะแม ตําแหนง ตําแหนง ผูชวยชางโยธา มีหนาที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติงานดานชางโยธาเกี่ยวกับการชวยออกแบบการควบคุมการกอสรางและบํารุงรักษาดานชางโยธา
การวางโครงการกอสรางในงานดานชางโยธา เชน ถนน สะพาน ทอระบายน้ํา ชองน้ํา อาคาร อุโมงค เขื่อน อาคาร
ชลประทาน อาคารการประปา ทาเทียบเรือ สนามบิน เปนตน ชวยปฏิบัติงานสํารวจตาง ๆ เกี่ยวกับงานชางโยธา
เชน สํารวจทางเพื่อการกอสราง สํารวจและทดลองวัสดุ สํารวจขอมูลการจราจร สํารวจทางอุทกวิทยา สํารวจทาง
อุตุนิยมวิทยา คัดลอกแบบ เขียนแบบ คํานวณสามัญ ชวยซอมสรางวัสดุครุภัณฑ เครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณใน
การสํารวจและทดลองทุกชนิดใหไดมาตรฐานและปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามคําสั่งอื่นที่ไดรับมอบหมาย

โยธา

4. นายมะสุพรี สาแม็ง ตําแหนง คนงาน เลขที่ตําแหนง จ 05-001 มีหนาที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติงานชวยรังวัดและสํารวจขอมูลการกอสรางและถายภาพการดําเนินงานโครงการกอสรางในงานดาน
5. นางสาวปทมา มะยี ตําแหนง คนงาน เลขที่ตําแหนง จ 05-002 มีหนาที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณของกองชาง และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของของกองชาง

ทั้งนี้ ในการมอบหมายหนาที่ในการปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามตําแหนงหนาที่ โดยใหอยูในการดูแลและ
มอบหมายจากผูอํานวยการกองชาง
ใหผูที่ไดรับมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ดวยความวิริยะ อุตสาหะ มีวินัย
โดย
ยึดถือระเบียบ กฎหมาย แบบแผนของทางราชการ ปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบใหบรรลุวัตถุประสงคของ
ทางราชการ และอํานวยความสะดวกแกประชาชนเปนที่ตั้ง และยึดถือแนวทางการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เปนสําคัญ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

(นายฮาเซ็น วาหะ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลปะโด

