
 
 
 
 

 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน 

ที่  192/๒๕65 
เรื่อง  มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

ปฏิบัติราชการภายในกองช่าง 
 
 อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ 

ที่แก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศองค์การ
บริหารส่วนต าบลวังตะเคียน เรื่องก าหนด หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลวังตะเคียน เรื่องการแบ่งส่วน
ราชการภายในองค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี 
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่ง พ.ศ. 2558 และหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราก าลังและมาตรฐานของต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ตามมติ    
ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี  

เพ่ือให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และเป็นการปรับปรุงค าสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน จึงขอแก้ไขค าสั่งองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังตะเคียน ที่ 586/2564  ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564  โดยก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างใหม่ ดังนี้ 

มอบหมายให้ นายเสถียร  สุดสี  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)  
เลขที่ต าแหน่ง 30-3-05-2103-001 มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
               1) ก ากับดูแลบุคลากรภายในกองช่าง  
 2) รับผิดชอบการบริหารงานทั่วไปของงานกองช่าง  

              3) ควบคุมดูแลติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งหมดภายในกองช่าง 
 4) ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่กฎหมาย ระเบียบหรือค าสั่งที่ก าหนดให้มีหน้าที่ปฏิบัติ  

 5) ก าหนดนโยบายและวางนโยบายการปฏิบัติงาน  
6) ตรวจสอบแบบแปลน การขออนุญาต ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร 
7) ควบคุมงานก่อสร้างตามท่ีได้รับมอบหมาย 
8) งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
1.งานบริหารงานทั่วไป  มอบหมายให้  นางสาวจารุวรรณ  กองแก้ว ต าแหน่งผู้ช่วย     

เจ้าพนักงานธุรการเป็นผู้ช่วย มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
1) ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ภายในกองช่าง 
2) งานสนับสนุนและบริการข้อมูลข่าวสารด้านงานส ารวจ ออกแบบ ควบคุมอาคารและ

การก่อสร้าง 
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3) งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกองช่าง 
4) งานสนับสนุนและบริการประชาชน 
5) งานอ านวยการและประสานราชการ 
6) งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของกองช่าง 
7) งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

นายนิคม  ก้านก่ิง  ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

๑) ท าหน้าที่เป็นพนักงานขับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 7785 ปราจีนบุรี 

๒) ท าหน้าที่ดูแล บ ารุงรักษา ความสะอาด  และแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้นของรถยนต์  
ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

2.งานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานผังเมือง มอบหมายให้ นายประสิทธิ์  เกตุแก้ว  
ต าแหน่ง นายช่างโยธาช านาญงาน  เลขที่ต าแหน่ง 30–3-05-4701-001  โดยมี นางสาวพัชนี  บรรดาพิมพ์ 
ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1) ตรวจสอบแบบแปลน การขออนุญาต ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร 
2) ควบคุมงานก่อสร้างตามท่ีได้รับมอบหมาย 
3) ส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก าหนดรายละเอียด ประมาณการราคากลาง โครงการต่างๆ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน 
4) งานส ารวจและจัดท าแผนที่ 
5) งานควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
6) งานวางผังเมือง งานควบคุมและพัฒนาเมือง 
7) งานสาธารณะ งานดูแลสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
8) งานดูแลบ ารุงรักษาต้นไม้ พันธ์ไม้ต่างๆ 
9) งานควบคุมดูแล บ ารุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ บ ารุงรักษาสวนสาธารณะ  
10) งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

3. งานออกแบบและควบคุมอาคาร   มอบหมายให้ นายเสถียร  สุดสี  ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)   เลขที่ต าแหน่ง 30-3-05-2103-001  โดยมี นางสาว
พัชนี  บรรดาพิมพ์ ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
               1) งานก่อสร้างและซ่อมบ ารุงรักษาถน ทางเท้า ท่อระบายน้ า สะพาน และอ่ืน ๆ 
 2) งานตรวจสอบการก่อสร้าง  

              3) งานควบคุมการก่อสร้าง 
 4) งานระบบข้อมูลทางด้านการก่อสร้างและแผ่นที่เส้นทางคมนาคมการปฏิบัติงานของ
เครื่องจักรกล  

                        5) งานเคหะชุมชน 
                        6)  งานควบคุมบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 

    7) งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
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                       4. งานสาธารณูปโภค  มอบหมายให้ 

 นายเดวิท  จรจันทึก  ต าแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้  
1) ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า การตรวจสอบ แก้ไข ซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุงรักษา ดัดแปลง 

ประกอบ ติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับไฟฟ้า 
2) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้าในเขต ขององค์การบริหาร   

ส่วนต าบลวังตะเคียน 
3) เบิกจ่าย จัดเก็บรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
4) ท าข้อมูลไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน 
5) ท าหน้าที่ขับรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 82-2379 ปราจีนบุรี 
6) ท าหน้าที่ดูแล บ ารุงรักษา ความสะอาด แก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้นของรถกระเช้าไฟฟ้า  

ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
7) บันทึกข้อมูลการใช้รถกระเช้าไฟฟ้า และรวบรวมสถิติข้อมูลการใช้รถยนต์  
8) งานตกแต่งสถานที่ในงานโครงการ งานพิธี งานรัฐพิธีต่างๆ 
9) งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

นายเสกสรร  ก้านกิ่ง  ต าแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
1) ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า การตรวจสอบ แก้ไข ซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุงรักษา ดัดแปลง  

ประกอบ ติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับไฟฟ้า 
2) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้าในเขต ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลวังตะเคียน 
3) เบิกจ่าย จัดเก็บรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
4) ท าข้อมูลไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน 
5) รวบรวมข้อมูลและประวัติการซ่อมไฟฟ้า และข้อมูลที่เก่ียวกับหน่วยงาน 
6) งานตกแต่งสถานที่ในงานโครงการ งานพิธี งานรัฐพิธีต่างๆ 
7) ช่วยเหลืองานแผนที่ภาษี ได้แก่ จัดท าแผนที่แม่บท คัดลอกข้อมูลที่ดินและส ารวจ

ภาคสนาม จัดท าแผนที่ภาษี และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
8) งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

                        9) บันทึกข้อมูลการใช้รถยนต์ส่วนกลาง และรวบรวมสถิติข้อมูลการใช้รถยนต์ 
10)งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 
5.งานจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มอบหมายให้ 

นายถนอม  ย้อยดา  ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1) ท าหน้าที่เป็นพนักงานขับบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-5581 ปราจีนบุรี   

ที่ด าเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือน และที่รองรับขยะมูลฝอย  
2) ท าหน้าที่ดูแล บ ารุงรักษา ความสะอาด และแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้นของรถบรรทุกขยะ

ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
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                       นายค าพันธุ์  พันนะลา นายกุ้ง  พวงนิน และนายสุระเดช พิลาโท คนงานประจ ารถขยะ    
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1) ท าหน้าที่เก็บขนขยะประจ ารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82-5581 ปราจีนบุรี 
2) ร่วมท าความสะอาดรถขยะและบริเวณท่ีวางถังเก็บขยะให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
3) งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ให้ผู้ได้รับมอบหมายด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามค าสั่งโดยเคร่งครัด หากมี  
ข้อขัดข้องหรืออุปสรรคในการท างานให้แจ้งให้ ผู้อ านวยการกองช่างทราบในเบื้องต้น และรายงานให้ผู้บังคับ  
บัญชาชั้นเหนือขึ้นไปทราบต่อไป 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่    2    เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕65 
 
 
 

(นายวรวิทย์   ยังคิด) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน 

 
 


