
 
 
 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส 
ที่ 034/๒๕66 

เรื่อง  หน้าทีค่วามรับผิดชอบงานของกองช่าง 
************************************ 

  ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ได้มีคำสั่งที่ 016/2565  เรื่อง  หน้าที่ความ
รับผิดชอบงานของกองช่าง ลงวันที่  19  มกราคม  2565 ไปแล้วนั้น  

  ในการนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ได้มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ จึงยกเลิก
คำสั่งฉบับดังกล่าวและให้ใช้คำสั่งฉบับนี้แทน 

  อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗   
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ 2562  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒   
ประกอบประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล    เรื่อง  การกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563 ลงวันที่  18  ธันวาคม  2563 ประกอบกับมติ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพะเยา ในการประชุมครั้งที ่1/๒๕64 เมื่อวันที่ ๒6  มกราคม ๒๕64  

  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส จึงแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่การงานและความ
รับผิดชอบของแต่ละคนภายในกองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส   เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการ
ปฏิบัตงิาน  ดังต่อไปนี้ 

  ๑. งานวิศวกรรม 

  มอบหมายให้  นายประวิทย์  อาจหาญ   ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง  (นักบริหารงาน
ช่างอำนวยการท้องถิ่นต้น) ตำแหน่งเลขที่ ๓๓-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ เป็นหัวหน้า โดยมี  นายวงศกร         
ศิริมังคลากุล  ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  เลขที่ตำแหน่ง ๓๓-๓-๐๕-๓๗๐๑-๐๐๑ นางสาวเพลินพิศ  
ใจผง  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เลขที่ตำแหน่ง ๓๓-๓-๐๕-๔๑๐๑-๐๐๒  นางจันทร์จิรา     
ชิปานันท์  ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง นายปกรณ์  อินปั๋น ผู้ช่วยนายช่างโยธา และพนักงานจ้างเหมาบริการ 
เป็นผู้ช่วย รับผิดชอบหน้าที่ดังนี้ 

  ๑.๑ ออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม 
  ๑.๒ งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม 
  ๑.๓ งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเก่ียวกับงานทางด้านวิศวกรรม 
  ๑.๔ งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม 
  ๑.๕ งานออกแบบรายการรายละเอียดทางดา้นวิศวกรรม 
  ๑.๖ งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพ่ือคำนวณ  ออกแบบกำหนดรายละเอียดทางด้าน 
 วิศวกรรม 
  ๑.๗ งานศึกษาวิเคราะห์  วิจัยทางด้านวิศวกรรม 
  ๑.๘ งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม 
  1.9 งานสำนักงานน่าอยู่ 5 ส. 
  ๑.10 งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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  ๒.  งานสถาปัตยกรรม 

  มอบหมายให้  นายประวิทย์  อาจหาญ   ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง  (นักบริหารงาน
ช่างอำนวยการท้องถิ่นต้น) ตำแหน่งเลขที่ ๓๓-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ เป็นหัวหน้า  โดยมี  นายวงศกร       
ศิริมังคลากุล  ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  เลขที่ตำแหน่ง ๓๓-๓-๐๕-๓๗๐๑-๐๐๑ นางสาวเพลินพิศ  
ใจผง  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เลขที่ตำแหน่ง ๓๓-๓-๐๕-๔๑๐๑-๐๐๒ และนางจันทร์จิรา  
ชิปานันท์  ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง นายปกรณ์  อินปั๋น ผู้ช่วยนายช่างโยธา และพนักงานจ้างเหมาบริการ 
เป็นผู้ช่วย  รับผิดชอบหน้าทีดั่งนี้ 

๒.๑ งานออกแบบ  เขยีนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ 
  ๒.๒ งานวางโครงการ  จัดทำผัง  และควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม  มัณฑนศิลป์ 
  ๒.๓ งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านสถาปัตยกรรม  มัณฑนศิลป์ 
  ๒.๔ งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างด้านสถาปัตยกรรมตามกฎหมาย 
  ๒.๕ งานควบคุมการกอ่สร้างทางสถาปัตยกรรม 
  ๒.๖ งานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม 
  ๒.๗ งานวิเคราะห์  วิจัย  ทางด้านสถาปัตยกรรม  มัณฑนศิลป์ 
  ๒.๘ งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม  มัณฑนศิลป์ 
  ๒.๙ งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม  มัณฑนศิลป์  และงานด้านศิลปกรรมต่างๆ 
  2.10 งานสำนักงานน่าอยู่ 5 ส. 
  ๒.๑1 งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ๓.  งานผังเมือง 

  มอบหมายให้  นายประวิทย์  อาจหาญ   ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง  (นักบริหารงาน
ช่างอำนวยการท้องถิ่นต้น) ตำแหน่งเลขที่ ๓๓-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ เป็นหัวหน้า  โดยมี  นายวงศกร       
ศิริมงัคลากุล  ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  เลขที่ตำแหน่ง ๓๓-๓-๐๕-๓๗๐๑-๐๐๑ นางสาวเพลินพิศ  
ใจผง  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เลขที่ตำแหน่ง ๓๓-๓-๐๕-๔๑๐๑-๐๐๒ และนางจันทร์จิรา  
ชิปานันท์  ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง  นายปกรณ์  อินปั๋น ผู้ช่วยนายช่างโยธา และพนักงานจ้างเหมาบริการ 
เป็นผู้ช่วย  รับผิดชอบหน้าที่ดังนี้ 

  ๓.๑ งานจัดทำผังเมืองรวม 
  ๓.๒ งานจัดทำผังเมืองเฉพาะ 
  ๓.๓ งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด 
  ๓.๔ งานควบคุมแนวเขตถนน  ทางสาธารณะและท่ีดินสาธารณประโยชน์ 
  ๓.๕ งานสำรวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง 
  ๓.๖ งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบก  ทางน้ำ 
  ๓.๗ งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง 
  ๓.๘ งานให้คำปรึกษาด้านผังเมือง 
  ๓.๙ งานให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 
  ๓.๑๐ งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม 
  ๓.๑๑ งานวิเคราะห์วิจัยงานผังเมือง 
  ๓.๑๒ งานวิเคราะห์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อม 
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  ๓.๑๓ งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
  3.14 งานสำนักงานน่าอยู่ 5 ส. 
  ๓.๑5 งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ๔.  งานสาธารณูปโภค 

  มอบหมายให้ นายประวิทย์  อาจหาญ   ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง  (นักบริหารงาน
ช่างอำนวยการท้องถิ่นต้น) ตำแหน่งเลขที่ ๓๓-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ เป็นหัวหน้า โดยมีนายจิตรกร  แปงมูล       
นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน เลขที่ตำแหน่ง ๓๓-๓-๐๕-๔๗๐๖-๐๐๑ นางสาวเพลินพิศ  ใจผง  ตำแหน่ง           
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เลขที่ตำแหน่ง ๓๓-๓-๐๕-๔๑๐๑-๐๐๒ นางจันทร์จิรา  ชิปานันท์  ผู้ช่วย 
นักจัดการงานช่าง นายปกรณ์  อินปั๋น ผู้ช่วยนายช่างโยธา  นายวิทวัส  สารเร็ว พนักงานจ้างทั่วไป 
ตำแหน่งพนักงานสูบน้ำ และพนักงานจ้างเหมาบริการ เป็นผู้ช่วย  รับผิดชอบหน้าที่ 

  ๔.๑ งานด้านการก่อสร้างอาคาร  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  เขื่อนและสิ่งติดตั้งอ่ืนๆ  ฯลฯ 
  ๔.๒ งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง 
  ๔.๓ งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร  ถนน  สะพาน  เขื่อน  ทางเท้า 
  ๔.๔ งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่และรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 
  ๔.๕ งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ 
  ๔.๖ งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง 
  ๔.๗ งานควบคุมพัสดุ  งานด้านโยธา 
  ๔.๘ งานประมาณราคา  งานซอ่มบำรุงรักษา 
  4.9 งานโรงสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและงานกลุ่มผู้ใช้น้ำตำบล 
  4.10 งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่างใน อบต.และในพื้นทีต่ำบลแม่ใส 
  4.11 งานสำนักงานน่าอยู่ 5 ส. 
  ๔.12 งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

  ๕.  งานสวนสาธารณะ 

  มอบหมายให้  นายประวิทย์  อาจหาญ   ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง  (นักบริหารงาน
ช่างอำนวยการท้องถิ่นต้น)ตำแหน่งเลขที่ ๓๓-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ เป็นหัวหน้าโดยมี  นายจิตรกร  แปงมูล        
นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน เลขที่ตำแหน่ง ๓๓-๓-๐๕-๔๗๐๖-๐๐๑ นายวิทวัส  สารเร็ว พนักงานจ้าง
ทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสูบน้ำ และพนักงานจ้างเหมาบริการ เป็นผู้ช่วย  รับผิดชอบหน้าที่ 

  ๕.๑ งานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  เช่น  สวนสาธารณะ  สวนสัตว์สวนหย่อม ฯลฯ 
  ๕.๒ งานควบคุมดูแล  บำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
  ๕.๓ งานดูแลบำรุงรักษาต้นไม้  พันธุ์ไม้ต่างๆ 
  ๕.๔ งานจัดทำดูแลรักษาเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์ไม้ต่างๆ 
  ๕.๕ งานประดับตกแต่งสถานที่อาคารเก่ียวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่างๆ 
  ๕.๖ งานให้คำปรึกษาแนะนำเผยแพร่ทางด้านภูมิสถาปัตย์ 
  ๕.๗ งานประมาณราคาด้านภูมิสถาปัตย์ 
  5.8 งานรุกขกร 
  5.9 งานสำนักงานน่าอยู่ 5 ส. 
  ๕.10 งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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  โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเห็นความสามารถ  ซื่อสัตย์สุจริตและรักษาวินัยอย่าง
เคร่งครัด  หากมีปัญหาอุปสรรคใดให้รับรายงานผู้บังคับบัญชา  ตามลำดับสายงานการบังคับบัญชาเพ่ือจะได้
พิจารณาแก้ไขปญัหาอุปสรรคดังกล่าวต่อไป 

  ทั้งนี้    ตั้งแต่บัดนี ้เป็นต้นไป 

 สั่ง  ณ  วันที่  17   เดือน  มกราคม พ.ศ.  ๒๕66 

          
            (นายสาคร  นาต๊ะ) 

            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส 


