
 
 
 

 
 
 

 
        ค ำสั่งเทศบำลต ำบลบ้ำนเป้ำ 

ที่  447/๒๕๕9 
เรื่อง  มอบหมำยงำนในหน้ำที่รับผิดชอบในส่วนรำชกำร กองช่ำง 

……………………………………. 
 

  อาศัยอ านาจตามความ  ในมาตรา ๑๗ และ มาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ในการประชุม เมื่อวันที่ ๒๒ 
พฤศจิกายน  ๒๕๔๒   
  ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามนโยบาย  
หนังสือสั่งการ ข้อระเบียบ กฎหมาย    และมีผู้ท าหน้าที่รับผิดชอบงานอย่างเป็นปัจจุบัน ซึ่งจะท าให้เกิด
ความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน  จึงมอบหมายงานในหน้าที่รับผิดชอบ  ในส่วนราชการ กองช่าง โดย
มอบหมายงานในหน้าที่รับผิดชอบในส่วนราชการกองช่าง ขึ้นใหม่  โดยให้ใช้ค าสั่งนี้แทน ดังนี้ 

   นายทวิช  น้อยทรง  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง  ( นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น )    
หมายเลขต าแหน่ง  43-2-05-2103-001     มีหน้าที่และรับผิดชอบก ากับดูแลการปฏิบัติราชการภายใน
กองช่าง  เช่น  รับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ  ออกแบบ  การจัดท าข้อมูลด้านวิศวกรรม  การจัดเก็บและ
ทดสอบคุณภาพวัสดุ   งานออกแบบและเขียนแบบ   การตรวจสอบการก่อสร้าง   งานควบคุมอาคาร  งาน
เกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงาน
เครื่องจักรกล  การควบคุมและการบ ารุงเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนการเก็บรักษา การ
เบิกจา่ยวัสดุอุปกรณ์  อะไหล่และน้ ามันเชื้อเพลิง  งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ  งานเสนนอขออนุมัติให้
ด าเนินงานตามแผนงานอุตสาหกรรมและงานโยธา  ให้เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมายและหนังสือสั่งการต่างๆ
ที่เก่ียวข้อง  โดยมอบหมายหน้าที่ตามงานต่างๆ  ดังนี้ 

        ๑. งานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  มอบหมายให้  นายชัยวัฒน์  กิติวรประพันธ์   ต าแหน่ง    
นายช่างโยธาช านาญงาน  เลขท่ีต าแหน่ง 43-2-05-4701-001  และ นายเดชจิตร ์  สุนทรส  ต าแหน่ง  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา  มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
           - งานก่อสร้างและบูรณะถนน งานก่อสร้างและบูรณะสะพาน  งานก่อสร้าง  งานปรับปรุง 
                     บูรณะและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณะ 
          - งานเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล รวบรวมประวัติติดตาม
ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุมและการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งาน
เกี่ยวกับแผนงาน การเก็บรักษา  การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์  อะไหล่  น้ ามันเชื้อเพลิง   
          - การส ารวจ  ออกแบบ  การจัดท าข้อมูลวิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ
งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบงานก่อสร้างงานควบคุมอาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ
และหนังสือสั่งการต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
         - งานส ารวจ  ออกแบบ  เขียนแบบต่างๆ  งานการก่อสร้าง  โดยได้รับอนุญาต  ตาม พ.ร.บ. 
ควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒ แก้ไขเพ่ิมเติมฯ  ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ  ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 

- งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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             ๒.  งานออกแบบและควบคุมอาคาร  มอบหมายให้   นายชัยวัฒน์  กิติวรประพันธ์  ต าแหน่ง  
นายช่างโยธาช านาญงาน  เลขที่ต าแหน่ง  43-2-05-4701-001  และ  นายเดชจิตร ์ สุนทรส  ต าแหน่ง  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา  ให้เป็นผูร้ับผิดชอบการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ 

- งานสถาปัตยกรรม และมัณฑศิลป์ 
- งานวิศวกรรม  การประมาณราคา  ร่วมพิจารณาก าหนดวางแผนงบประมาณ 
- งานประเมิลราคา  งานควบคุมการก่อสร้างอาคารงานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 
- งานส ารวจ  ออกแบบ  เขียนแบต่างๆ  งานก่อสร้าง  โดยได้รับอนุญาต  ตาม พ.ร.บ. 
  ควบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพ่ิมเติมฯตลอดจนกฎหมายอื่นๆที่เก่ียวข้อง การขุด 
  ดิน-ถมดิน  ตาม พ.ร.บ. ขุดดินและถมดิน  รวมถึงเรื่องร้องเรียนและเรื่องอ่ืนๆในพ้ืนที่ 
  ที่รับผิดชอบ 
-  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
๓.  งานสาธารณูปโภคมอบหมายให้ นายชัยวัฒน์  กิติวรประพันธ์ ต าแหน่งนายช่างโยธาช านาญงาน  

เลขที่ต าแหน่ง  43-2-05-4701-001  และ นายเดชจิตร์  สุนทรส  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา        
ให้เป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ 

-  งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 
-  งานไฟฟ้าสาธารณะ  งานประสานสาธารณูปโภค  และกิจการประปา  งานประปา 
-   การระบายน้ า  แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง  การดูแลรักษาคลองท่อระบายน้ า  ท าการส ารวจ 
   พ้ืนที่และโครงการการป้องกันน้ าท่วมขัง 
-  การจัดท าแผนโครงการบ ารุงรักษาดูแลคลองสาธารณะ  แผนโครงการล้างท่อระบายน้ า  
   และแผนการดูแลบ ารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องสูบน้ า  อุปกรณ์เก่ียวกับการระบายน้ า  ให้  
   มีความพร้อมที่จะใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาน้ า 
  ท่วมขัง  การระบายน้ าและจัดตั้งงบประมาณขุดลอกคูคลอง  คูน้ า  สร้างเขื่อน  สร้าง 
  ท านบ  เป็นต้น 
- งานส ารวจ  ออกแบบ  เขียนแบบต่างๆ  งานก่อสร้าง  โดยได้รับอนุญาต  ตาม พ.ร.บ.   
  ควบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพ่ิมเติมฯตลอดจนกฎหมายอื่นๆที่เก่ียวข้อง การขุด 
  ดิน-ถมดิน  ตาม พ.ร.บ. ขุดดินและถมดิน  รวมตลอดถึงเรื่องร้องเรียนและเรื่องอ่ืนๆใน 
  พ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
- งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  ๔.  งานผังเมือง มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ กิติวรประพันธ์ ต าแหน่ง นายช่างโยธาช านาญงาน  
เลขที่ต าแหน่ง   43-2-05-4701-001  และ นายเดชจิตร์  สุนทรส  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา     
ให้เป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ 

- ส ารวจแผนที่  การก าหนด/การวางผังพัฒนาเมือง  งานควบคุมทางผังเมือง 
- งานจัดรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง  ก าหนดแนวเขตท่ีสาธารณะเพ่ือขออนุญาตก่อสร้าง

อาคาร  การระวังชี้แนวเขตท่ีสาธารณะร่วมกับส านักงานที่ดินฯ 
- งานจัดรูปที่ดินและฟืนฟูเมือง  ก าหนดแนวเขตท่ีสาธารณะ  การบุกรุกที่ดินในที่

สาธารณะการบุกรุกที่ดินให้เป็นที่สาธารณะดูแลตรวจสอบที่สาธารณะสิ่งสาธารณูปการ  
เช่น  ถนน  ทางเท้า  คันดิน  สะพาน  ท่อระบายน้ า 
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- การตรวจสอบการขอใช้ที่สาธารณะ  การครองสิทธ์ในที่สาธารณะ  ขออนุญาตเชื่อม

ทางสาธารณะ  การด าเนินคดีกับผู้บุกรุกที่สาธารณะ  การดูแลตรวจสอบที่สาธารณะ/
สิ่งสาธารณูปการ  เช่น  ถนน  ทางเท้า  คันดิน  สะพาน  ท่อระบายน้ า 

- งานส ารวจ  ออกแบบ  เขียนแบบต่างๆ  งานก่อสร้าง  โดยได้รับอนุญาต  ตาม พ.ร.บ. 
ควบคุมอาคาร  ตลอดจนกฎหมายอื่นๆที่เก่ียวข้อง การขุดดิน-ถมดิน  ตาม พ.ร.บ. ขุด
ดินและถมดิน  รวมตลอดถึงเรื่องร้องเรียนและเรื่องอ่ืนๆในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 

- งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

           ๕.  งานสวนสาธารณะ มอบหมายให้  นายชัยวัฒน์  กิติวรประพันธ์  ต าแหน่ง  นายช่างโยธา
ช านาญงาน เลขทีต่ าแหน่ง43-2-05-4701-001 และนายเดชจิตร์  สุนทรส ต าแหน่งผช.นายช่างโยธา  
โดยมีพนักงานจ้างเหมาบริการ เป็นผู้ช่วยเหลือ  ให้เป็นผู้รบัผิดชอบการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ 

- งานบ ารุงรักษาสวนสาธารณะ จัดตกแต่งสวนหย่อม บริเวณรอบๆอาคารส านักงาน 
-  งานบ ารุงรักษาต้นไม้ริมถนน ภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป้า 
-  งานตัดแต่งต้นไม้ให้สวยงาม 
-  งานส่งเสริมให้ประชาชนรักการปลูกต้นไม้ 
-  งานบ ารุงรักษาลานหญ้า ดูแลรักษาสนามเด็กเล่น สนามหญ้าทั่วไปของส านักงาน และ 
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศนูย์ 
-  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

          ๖.  มอบหมายให้  นางกมลพร ผู้ไท ต าแหน่ง  พนักงานจ้างทั่วไป  มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
- งานธุรการ งานสารบรรณ และงานบันทึกข้อมูลต่างๆ 
- งานบริการทั่วไป 
- งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอ านวย

ความสะดวกในด้านต่าง ๆ 
- งานสาธารณกุศลของเทศบาล 
- งานประสานงานหน่วยงานอ่ืนๆ 
- งานการตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ 
- งานอ่ืนที่ไม่มีส่วนราชการใดรับผิดชอบ 

- งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เช่น งานเกี่ยวกับการต้อนรับ  
งานอ านวยความสะดวก ให้ผู้มาติดต่อคณะผู้บริหาร  และ ปลัดเทศบาล   เป็นต้น 

 ให้ผู้ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ    เพ่ือให้เกิดผลดีต่อหน่วยงาน เร่งรัดงาน
ในความรับผิดชอบ  หรือที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้เป็นไปตามแผนงานนโยบาย  ระเบียบ กฎหมายและ
ตามก าหนดระยะเวลา   หากเกิดปัญหา อุปสรรคใดๆ   ให้รีบรายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นทราบเพื่อ
หาแนวทางแก้ไข  ค าสั่งหรือ หนังสือมอบหมายใดที่ขัดหรือแย้งกับค าสั่งนี้ให้ยกเลิก  และให้ใช้ค าสั่งนี้แทน  
 

ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่     1  ตุลาคม   ๒๕๕9     เป็นต้นไป 

   สั่ง   ณ  วันที่   3  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕9 
      
 

          (ลงชื่อ)  
                                                     ( นายชูวิท   กมุารสิทธิ์ ) 

          นายกเทศมนตรีต าบลบ้านเป้า 



 
 
 

 
  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………….ร่าง/พิมพ์. 
 

.............................ตราวจ 
 

............................ทาน 


