
 
 

 
 
 
 

คําส่ังองคการบริหารสวนตําบลปะโด 
ท่ี  142/ 2564 

เรื่อง   กําหนดแบงงานและมอบหมายหนาท่ีงานในกองชางองคการบริหารสวนตําบลปะโด 
-------------------------------- 

เพ่ือใหการปฏิบัติงานในสวนราชการของกองชางองคการบริหารสวนตําบลปะโด  เปนไปดวยความ
เรียบรอย  อาศัยอํานาจตามความในหมวด 11 วาดวยวิธีการและการปฏิบตัิงานของพนักงานสวนตําบล และตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปตตานีเรื่องหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  ลงวันท่ี  24  ตุลาคม  2545 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน และ
ประกาศหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงพนักงานตําบล พ.ศ. 2558 และ
หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับอัตรากําลังและมาตรฐานของตําแหนงพนักงานสวนตําบล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 
และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปตตานี  เรื่องหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (แกไขเพ่ิมเติม) พ.ศ.2563 ใหองคการบริหารสวนตําบลกําหนดโครงสราง
การแบงสวนราชการ รวมถึงกําหนดกอง สํานักหรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน ใหถือวาเปนสวนราชการท่ีมี
ความจําเปนในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบล  องคการบริหารสวนตําบลปะโด จึงขอกําหนด
อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบของสวนราชการตามโครงสรางการแบงสวนราชการใหม  ดังนี้ 
 

 1.  ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง ตําแหนงเลขท่ี  31-3-05-2103-001 (วาง)   มีหนาท่ีความ
รับผิดชอบ ดังนี้ 
 ควบคุมและปฏิบัติงานเก่ียวกับการควบคุมการออกแบบและกอสรางงานโยธา  การวางโครงการสํารวจ
วิเคราะหขอมูลเพ่ือใชในการออกแบบ  วางผังหลัก  ออกแบบสถาปตยกรรม  ครุภัณฑ  และออกแบบงานดาน
วิศวกรรมตาง ๆ ตลอดจนควบคุมการกอสรางและซอมแซมบํารุงรักษาและติดตามผลวิจัยงานทางสถาปตยกรรม
และวิศวกรรม  ควบคุมการเขียนแบบรูปรายการกอสราง  การประมาณราคา  จัดพิมพแบบรูปรายการตาง ๆ 
ดําเนินการประกวดราคา  ทําสัญญาจาง  ควบคุมการกอสราง  และตรวจรับงานงวดเพ่ือเบิกจายเงิน พิจารณาขอ
ขัดแยงตาง ๆ ในดานงานออกแบบและกอสราง  ใหบริการตรวจสอบแบบรูปและรายการ  เปนท่ีปรึกษาในงาน
ออกแบบและกอสรางขององคการบริหารสวนตําบล  เพ่ือใหมีคุณภาพไดมาตรฐานสอดคลองเหมาะสมกับภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศ  ตรวจแบบกอสรางตาง ๆ ของเอกชนท่ีขอรับอนุญาตปลูกสราง  ตรวจทางแบบกอสราง
ดานชางโยธาและอาคาร  ควบคุมตรวจสอบงานโยธา เชน  สะพาน  ถนน  ทอระบายน้ํา  ทางเทา  คลอง  อาคาร  
และสิ่งกอสรางอ่ืน ๆ สวนสาธารณะ  สํารวจขอมูลการจราจร  สํารวจและทดลองวัสดุ  ควบคุมตรวจสอบซอมแซม
ไฟฟา  สวนสาธารณะ  ควบคุมการใชบํารุงรักษาเครื่องจักร  ยานพาหนะ  เครื่องมือ  เครื่องใชของหนวยงานให
ถูกตองตามหลักวิชาการงานรวบรวมขอมูลและสถิติ  งานสัญญา  งานจัดตกแตงสถานท่ี  ในงานพิธีทองถ่ิน  งาน
ราชพิธี  งานรัฐพิธี  เปนกรรมการตรวจรับพัสดุ  เปนกรรมการควบคุมการกอสราง  เปนนายตรวจปองกันอัคคีภัย   
เปนนายตรวจเวรยามสํานักงาน  ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี  เขารวมประชุม
คณะกรรมการตาง ๆ ตามท่ีไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  พิจารณาวาง
อัตรากําลังเจาหนาท่ีและงบประมาณของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ติดตอประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  
วินิจฉัยสั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษา  แนะนํา  ปรับปรุงแกไข  ติดตามประเมินผล   และแกปญหา
ขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
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2. วาท่ีรอยเอกสุทธิพงศ   วรรักษ     ตําแหนง   นายชางโยธา   เลขท่ีตําแหนง  31-3-05-4701-
001  มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
    ปฏิบัติงานท่ียากพอสมควรหรือมีความรับผิดชอบไมสูงนักเก่ียวกับงานชางโยธา โดยปฏิบัติหนาท่ีอยาง
ใดอยางหนึ่ง  หรือหลายอยาง  เชน  การออกแบบ  การควบคุม  การกอสราง  และการบํารุงรักษาดานชางโยธา 
การวางโครงการกอสรางในงานดานชางโยธา การใหคําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบท่ีเก่ียวกับงานชางโยธา เชน 
ทาง สะพาน ทอระบายน้ํา ชองน้ํา อาคาร อุโมงค เข่ือน อาคารชลประทาน อาคารการประปา ทาเทียบเรือ 
สนามบิน และสิ่งกอสรางอ่ืน ๆ เปนตน ปฏิบัติงานสํารวจเพ่ือการกอสราง สํารวจและทดลองวัสดุ ทดลองหา
คุณสมบัติของดิน สํารวจขอมูลการจราจร สํารวจทางอุทกวิทยา สํารวจทางอุตุนิยมวิทยา ตรวจทานแบบ คํานวณ
แบบดานชางโยธา ซอมสรางวัสดุครุภัณฑ เครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณในการสํารวจและทดลองทุกชนิดใหได
มาตรฐาน ควบคุมการใช การบํารุงรักษาเครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใชของหนวยงานใหถูกตองตาม
หลักวิชา เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา ติดตอประสานงานและปฏิบัติ
หนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

3. นายอาลีฟ   เซาะแม   ตําแหนง   ตําแหนง ผูชวยชางโยธา  มีหนาท่ีรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานดานชางโยธาเก่ียวกับการชวยออกแบบการควบคุมการกอสรางและบํารุงรักษาดานชางโยธา 
การวางโครงการกอสรางในงานดานชางโยธา เชน ถนน สะพาน ทอระบายน้ํา ชองน้ํา อาคาร อุโมงค เข่ือน อาคาร
ชลประทาน อาคารการประปา ทาเทียบเรือ สนามบิน เปนตน ชวยปฏิบัติงานสํารวจตาง ๆ เก่ียวกับงานชางโยธา 
เชน สํารวจทางเพ่ือการกอสราง สํารวจและทดลองวัสดุ สํารวจขอมูลการจราจร สํารวจทางอุทกวิทยา สํารวจทาง
อุตุนิยมวิทยา คัดลอกแบบ เขียนแบบ คํานวณสามัญ ชวยซอมสรางวัสดุครุภัณฑ เครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณใน
การสํารวจและทดลองทุกชนิดใหไดมาตรฐานและปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของหรือตามคําสั่งอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 
 

 4. นายมะสุพรี   สาแม็ง   ตําแหนง  คนงาน   เลขท่ีตําแหนง  จ  05-001  มีหนาท่ีรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานชวยรังวัดและสํารวจขอมูลการกอสรางและถายภาพการดําเนินงานโครงการกอสรางในงานดาน
โยธา 
 5.  นางสาวปทมา   มะยี    ตําแหนง  คนงาน   เลขท่ีตําแหนง  จ 05-002  มีหนาท่ีรับผิดชอบ   
 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณของกองชาง และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของของกองชาง 

 ท้ังนี้ ในการมอบหมายหนาท่ีในการปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามตําแหนงหนาท่ี โดยใหอยูในการดูแลและ
มอบหมายจากผูอํานวยการกองชาง 

 ใหผูท่ีไดรับมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบ ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีดวยความวิริยะ อุตสาหะ มีวินัย      โดย
ยึดถือระเบียบ กฎหมาย แบบแผนของทางราชการ ปฏิบัติงานในหนาท่ีความรับผิดชอบใหบรรลุวัตถุประสงคของ
ทางราชการ และอํานวยความสะดวกแกประชาชนเปนท่ีตั้ง  และยึดถือแนวทางการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 เปนสําคัญ 

ท้ังนี ้ตั้งแตวันท่ี   28  เดือน  เมษายน พ.ศ.  2564  เปนตนไป 
 
    สั่ง  ณ  วันท่ี  28  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2564          

 

 

(นายฮาเซ็น    วาหะ) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลปะโด 



 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


