
 
 
 

     ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหมำกเขียบ 
ที่   651/๒๕๖3 

เรื่อง  ค ำสั่งแบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของพนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง 
 ภำยในกองช่ำงองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลหมำกเขยีบ 

--------------------------- 
 เพ่ือให้การบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  รวดเร็ว 

ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการกระจายอ านาจการตัดสินใจตอบสนองต่อการพัฒนาต าบลและให้บริการและอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชนตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗    และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน    ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ   เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล  ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๖ ข้อ ๒๓๖,๒๓๗,๒๓๘ และข้อ ๒๓๙ องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ  จึง
ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริห ารส่วนต าบล  ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖4  ดังนี้  
  กำรปฏิบัติหน้ำที่ภำยในกองชำ่ง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหมำกเขียบ 

๑. นำยสมเกียรติ  รัศมี ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง (นักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น) 
เลขที่ต ำแหน่ง  ๕๕-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบดังนี้ 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือหัวหน้าฝ่าย ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหาร
จัดการ จัดระบบงาน อ านวยการ สั่งราชการ มอบหมาย ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ประเมนิผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหา
ในงานบริหารงานช่างและง านของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก 
และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่ างๆ ดังนี้  

1. ด้ำนแผนงำน  
1.1 ร่วมวางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานด้านงาน

ช่าง งานวิศวกรรมหรืองานสถาปัตยกรรมที่สังกัด เพ่ือเป็นแบบแผนในการปฏิบัติง านของหน่วยงานให้ส ามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

1.2 ก าหนดแนวทางของงาน/โครงการ รวมทั้งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน ให้สอดคล้องนโยบาย
และแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานที่สังกัด  

1.3 ติดตาม เร่งรัดการด าเนินกิจกรรมต่ างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ  หรือแผนการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนประเมินผลและรายงานการด าเนินงานเพ่ือให้เป็นไปตามเปา้หมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่ก าหนด
ไว้  

2. ด้ำนกำรบริหำร  
2.1 จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการของเจ้าหนา้ที่ใน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด  
2.2 มอบหมาย ก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่ างๆ ที่เก่ียวข้องกับภารกิจ

ของหน่วยงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้  
2.3 พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการด าเนินการต่ างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้  

/2.4 ติดต่อ... 
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2.4 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเกิดความร่วมมือ

หรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประช าชนผู้รับบริการ  
2.5 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและคณะท างานต่ างๆ ที่

ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่ างๆ เพ่ือให้ภารกิจเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และรักษาผลประโยชน์ของราชการ  
3. ด้ำนกำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล  

3.1 จัดระบบงานและอัตราก าลังเจ้าหนา้ที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ เพ่ือให้ปฏิบัติราชการเกิด
ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่ า  

3.2 ติดตามและประเมินผลง านของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้  

3.3 ให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติง านของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา ให้มีความสามารถ
และสมรรถนะที่เหมาะสมงานที่ปฏิบัติ  
4. ด้ำนบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ  
4.1 วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ  และเป็นไปตาม
เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4.2 ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ ให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่ า และเป็นไปตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้  
5. งำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 2. นำยมนต์ชัย  ไวทยะเสวี  ต ำแหน่ง  วิศวกรโยธำช ำนำญกำร  เลขที่ต ำแหน่ง ๕๕-๓-๐๕-
๓๗๐๑-๐๐๑ มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบดังนี้ 
  (๑) งานออกแบบ  ค านวณด้านวิศวกรรมโยธา  และจัดท าราคากลาง 
  (๒) งานส ารวจ ออกดแบบ เขียนแบบ และวางผังโครงการ เช่น อาคาร ถนน สะพาน  
                                    ชลประทาน  เป็นต้น 
  (๓) ควบคุมงานก่อสร้าง งานบ ารุง งานบูรณะซ่อมแซม งานผังเมืองหรืองานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง 
  (๔) ตรวจสอบแบบแปลน โครงสร้าง สภาพการใช้งานของอาคารหรือโครงสร้างพ้ืนฐาน  
                                   เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย 
  (๕) สรุปรายงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมโยธา รวมทั้งฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการ 
                                   ปรับปรุง  
  (๖) ตรวจสอบสัญญาก่อสร้าง บ ารุง บูรณะซ่อมแซมและอ านวยความปลอดภัยรวมถึงการ 
                                  แก้ไขสัญญางานวิศวกรรมโยธา 
  (๗) ให้ความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาแก่บุคลากร ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  (8) งานประมาณราคางานก่อสร้างที่เก่ียวกับด้านช่างทุกประเภท(ในด้านงานก่อสร้าง) 
  (9) งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 3. นำยเชำวฤทธิ์  สิทธิโท  ต ำแหน่ง  นำยช่ำงโยธำช ำนำญงำน เลขที่ต ำแหน่ง ๕๕-๓-๐๕-๔๗๐๑-
๐๐๑ มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบดังนี้ 
  (๑) งานช่างส ารวจ รังวัด เขียนแบบ และช่างก่อสร้าง 
  (๒) งานออกแบบด้านช่างโยธา การค านวณแบบด้านช่างโยธา 
  (๓) งานควบคุม ก่อสร้าง วางโครงการก่อสร้าง 
  (๔)  งานส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บ ารุงรักษา  โครงการก่อสร้างต่าง ๆ  
  (๕) ตรวจสอบแก้ไขและก าหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการ 

/(6) ถอดแบบ... 
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  (๖) ถอดแบบ เพื่อส ารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง 
  (๗) ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และงานซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับ 
                                   มอบหมาย 
  (๘) รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพ่ือการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง 
  (9)งานประมาณราคางานก่อสร้างที่เก่ียวกับด้านช่างทุกประเภท(ในด้านงานก่อสร้าง) 
  (10) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4. นำยประวิทย์  ศุภเลิศ ต ำแหน่ง นำยช่ำงไฟฟ้ำปฏิบัติงำน เลขที่ต ำแหน่ง  ๕๕-๓-๐๕- 

๔๗๐6-๐๐๑  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบดังนี้ 
(1)งานไฟฟ้า เช่น ติดตัง้ ประกอบ ดัดแปลง ปรับปรุง ซ่อม บ ำรุงรักษำ เครื่องจักร  

                                  เครื่องมือ เครื่องใชท้ี่เกี่ยวกับไฟฟ้ำ 

  (๒) งานประมาณการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 
  (3) งานปรับซ่อม การติดตั้ง แก้ไข ระบบไฟฟ้า 
  (4) งานส ารวจ จัดท าแผนผัง ซ่อมแซม แก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้า 
  (5) งานไฟฟ้า เช่น ควบคุมการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 

(6)รวบรวมข้อมูลและประวัติกำรซ่อม 

  (7) งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 5.นำงสำวนุชนำฎ ดำวใส พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำมีหน้ำที่     

          รับผิดชอบดังนี้ 
(๑) งานธุรการและงานสารบรรณ 
(๒) งานจัดเก็บเอกสาร 
(๓) งานร่างหนังสือ และโต้ตอบหนังสือราชการ 
(๔) งานจัดฎีกาตามและนอกงบประมาณ 
(๕) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 6.นำยวินัย  ทองพันชั่ง  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ มีหน้ำที่ 

                            รับผิดชอบดังนี้ 
 (๑) ผู้ช่วยงานออกแบบ ควบคุม ก่อสร้างและบ ารุงรักษาด้านโยธา 
 (๒) ผู้ช่วยงานวางโครงการก่อสร้าง ให้ค าปรึกษาแนะน า เช่น สะพาน ช่องน้ า อุโมงค์ 
 (๓) ผู้ช่วยงานส ารวจ เช่น ส ารวจทางเพ่ือการก่อสร้าง ทดลองวัสดุ 
 (๔) ผู้ช่วยงานซ่อม สร้างวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ให้ได้มาตรฐาน 
 (๕) ผู้ช่วยงานประมาณราคา 
 (๖) งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  เช่น ช่วยจัดเตรียมสถานที่โครงการ/ 

                                    กิจกรรมต่าง ๆ ของ อบต. , ช่วยซ่อมแซมถนน/ไฟฟ้า  และช่วยซ่อมแซมอุปกรณ์ครุภัณฑ์        
                                   ในส านักงาน 
 
 

/7.นายศราวุธ... 
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 7.นำยศรำวุธ  ภำงำม  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยนำยช่ำงไฟฟ้ำ มีหน้ำที่ 

                           รับผิดชอบดังนี้ 
  (๑) ผู้ช่วยงานไฟฟ้า เช่น ควบคุมการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 

 (๒) ผู้ช่วยงานประปา และสาธารณูปโภค 
 (๓) ผู้ช่วยงานซ่อม สร้างวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ให้ได้มาตรฐาน 

  (๔) ช่วยงานดูแลระบบประปา หมู่ที่  ๗,๑๑ ในการเปิด-ปิด 
  (๕)  ดูแลปรับปรุงระบบน้ าประปาให้ใช้การได้อยู่เสมอ 
  (๖)  ซ่อมบ ารุงระบบประปา 
  (๗)  ซ่อมบ ารุงท่อประปาในหมู่บ้านพร้อมติดตั้ง 

 (๘) งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  เช่น ช่วยจัดเตรียมสถานที่โครงการ/ 
                                   กิจกรรมต่าง ๆ ของ อบต. , ช่วยซ่อมแซมถนน/ไฟฟ้า  และช่วยซ่อมแซมอุปกรณ์ครุภัณฑ์  
                                   ในส านักงาน 
   8. นำยบรรพต ธรรมคุณ พนักงำนจ้ำงทั่วไป ต ำแหน่ง พนักงำนจดมำตรน้ ำ  มีหน้ำที่รับผิดชอบ  
                          ดังนี้ 
  (๑)  งานติดตั้งมาตรวัดน้ าประปาให้กับประชาชน  พร้อมจัดเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์ 
                                     ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการติดตั้ง การซ่อมแซมและการบ ารุงรักษาด้านงานประปา 
  (๒)  งานซ่อมแซมและบ ารุงรักษาท่อประปา 
  (๓)  พนักงานขับรถยนต์ (กองช่าง)  ในการให้บริการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้านงานประปา 
        งานถนน  ให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น ถูกต้อง และสอดคล้องกับความ 
        ต้องการของประชาชน 
                               (๔)  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  เช่น ช่วยจดัเตรียมสถานที่โครงการ/ 
                                    กิจกรรมต่าง ๆ ของ อบต. , ช่วยซ่อมแซมถนน/ไฟฟ้า  และช่วยซ่อมแซมอุปกรณ์ 
                                    ครุภัณฑ์ในส านักงาน 
 9.  นำยสมบูรณ์  ค่องอ้อย  พนักงำนจ้ำงท่ัวไป  ต ำแหน่ง  คนงำนทั่วไป มีหน้ำที่รับผิดชอบดังนี้ 
  (๑) ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป 
  (๒) ช่วยงานดูแลระบบประปา หมู่ที่  ๑ ในการเปิด-ปิด 
  (๓)  ดูแลปรับปรุงระบบน้ าประปาให้ใช้การได้อยู่เสมอ 
  (๔)  ซ่อมบ ารุงระบบประปา 
  (๕)  ซ่อมบ ารุงท่อประปาในหมู่บ้านพร้อมติดตั้ง 
  (๖)  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย  เช่น ชว่ยจัดเตรียมสถานที่โครงการ/ 
                                     กิจกรรมต่าง ๆ ของ อบต. , ช่วยซ่อมแซมถนน/ไฟฟ้า  และช่วยซ่อมแซมอุปกรณ์ 
                                      ครุภัณฑ์ในส านักงาน 
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 ๑0.  นำยนิกร  สำระพล พนักงำนจ้ำงท่ัวไป  ต ำแหน่ง  คนงำนทั่วไป มีหน้ำที่รับผิดชอบดังนี้ 
  (๑) ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป 
  (๒) ช่วยงานดูแลระบบประปา หมู่ที่  ๙ ในการเปิด-ปิด 
  (๓)  ดูแลปรับปรุงระบบน้ าประปาให้ใช้การได้อยู่เสมอ 
  (๔)  ซ่อมบ ารุงระบบประปา 
  (๕)  ซ่อมบ ารุงท่อประปาในหมู่บ้านพร้อมติดตั้ง 
  (๖)  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย  เช่น ชว่ยจัดเตรียมสถานที่โครงการ/ 
                                     กิจกรรมต่าง ๆ ของ อบต. , ช่วยซ่อมแซมถนน/ไฟฟ้า  และช่วยซ่อมแซมอุปกรณ์ 
                                     ครุภัณฑ์ในส านักงาน 
 11. นำยธนำกร  พุฒซ้อน (พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร)  มีหน้ำที่รับผิดชอบดังนี้ 
  (๑) ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป 
  (๓)  ดูแลปรับปรุงระบบน้ าประปาให้ใช้การได้อยู่เสมอ 
  (๔)  ซ่อมบ ารุงระบบประปา 
  (๕)  ซ่อมบ ารุงท่อประปาในหมู่บ้านพร้อมติดตั้ง 
  (๖)  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย  เช่น ชว่ยจัดเตรียมสถานที่โครงการ/ 
                                     กิจกรรมต่าง ๆ ของ อบต. , ช่วยซ่อมแซมถนน/ไฟฟ้า  และช่วยซ่อมแซมอุปกรณ์ 
                                     ครุภัณฑ์ในส านักงาน 
 

ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่การงานตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ   อุตสาหะ  ซื่อสัตย์  สุจริต   
โดยยึดถือระเบียบกฎหมาย  แบบแผน  ผลประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 

               ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ วันที่  30  เดือน ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕63 

(ลงชื่อ) 
                         
                              (นายแสวง   เชื้อทอง) 

                                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 
 
 
 
 
 
 
 


