
 
 
 
 

 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

ที่ 324/2564 
เรื่อง  มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
...............................  

 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  และมาตรา ๑๕, ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ประกอบประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง กำหนดกอง 
สำนักหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๖๓ และมติคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมือวันที่ 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 
2564 มีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล
ประกอบกับประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 25 
มิถุนายน 2564 และประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 - 2564 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564  
  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเรียบร้อยและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ 
ทางราชการ จึงกำหนดแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ดังนี้  
  นายสำรวย  กายจะโปะ ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น 
ระดับกลาง )  เลขที่ตำแหน่ง 20-3-00-1101-001 มีหน้าที่ รับผิดชอบ ควบคุม การปฏิบัติราชการประจำ
ขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้ างของรองจากนายก 
องค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะ
ผู้บริหาร สั่งการเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดนครราชสีมา ตลอดจนอำนาจหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้กำกับ
ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลตูม   
  ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล กรณีไม่มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถปฏิบัติได้ มอบหมายให้ผู้ที่ได้ให้หัวหน้าส่วนราชการที่มีระดับการดำรง
ตำแหน่งสูงสุดเป็นผู้รักษาการแทน โดยแบ่งสายงานการปกครองบังคับบัญชาดังนี้ 
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  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
  มอบหมายให้ นายธานินทร์ บุญเย็น ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น) เลขที่ตำแหน่ง 20-3-01-2101-001 เป็นหัวหน้า กำกับดูแล รับผิดชอบ
ภายในสำนักงานปลัด โดยควบคุมตรวจสอบการ จัดการต่าง ๆ หลายด้าน เช่น งานบริหารทั่วไป งาน
บริหารงานทั่วไป งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานการเจ้าหน้าที่ งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานส่งเสริมการเกษตร และงานสวัสดิการสังคม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
ราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใด
โดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับ ดูแล เร่งรัดการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล  ให้
เป็นไปตามนโยบายของทางราชการ โดยมี รายละเอียด ดังนี้ 

1. งานบริหารงานทั่วไป 
ให้นายธานินทร์ บุญ เย็น ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล          

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น) เลขที่ตำแหน่ง 20-3-01-2101-001 และนางฐิติพรรณ แย้มโพธิ์กลาง  
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  เลขที่ตำแหน่ง 20 -3-01-3101-001 เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดงานต่างๆ หลายด้าน เช่น งานสารบรรณ งานอำนวยการ งานข้อมูลข่าวสาร       
งานเลือกตั้ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานประชาสัมพันธ์ งานกฎหมายและนิติกรรม และงานสภา รวมทั้ง
งานอ่ืนๆ ที่ไม่มีส่วนราชการใดรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีผู้
ร่วมปฏิบัติงานดังนี้ 

1. สิบเอกศุภฤต  งอนสระน้อย ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เลขที่ตำแหน่ง
20-3-01-4101-001 งานที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 

 1.1 งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร 
         1.2 งานธุรการและงานสารบรรณ  
    1.3 งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
    1.4 งานอ่ืน ๆ  ที่เกีย่วขอ้งหรือตามที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ 
     - งานข้อมูลข่าวสารภายใน อบต. 
     - งานบอร์ดประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของ อบต. 
     - งานบอร์ดประชาสัมพันธ์ งานกิจการสภา 
     - งานปรับปรุงเวปไซต์ 
     - งานประชาสัมพันธ์กิจกรรมทุกกิจกรรมของ อบต. 
     - งานประชาสัมพันธ์งานทั่วไปของทุกส่วนราชการ  
   2. นายกิตติศักดิ์  แทนสระน้อย ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 
20-3-01--3102-001 งานที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
    2.1 งานการเลือกตั้ง 
    2.2 งานอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ 
     - งานบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่เก่ียวกับงานการเจ้าหน้าที ่
     - งานบอร์ดกิจกรรม แผนผังการแบ่งงาน รวมถึงทำเนียบต่างๆ 
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   3. นายธานินทร์  บุญเย็น ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เลขที่ตำแหน่ง 20-3-
01-2101-001 งานที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
    3.1 งานส่งเสริมการท่องเทีย่ว 
    3.2 งานนิติการ 
   4. นางสาวชลภัสสรณ์  พึ่งสระน้อย  ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
เลขที่ตำแหน่ง 20-3-01-3103-001 งานที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
    4.1 งานรัฐพิธี 
         5.  นางโชติกา  ซอพรมราช ตำแหน่งคนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป) เป็นผู้ช่วยในการ
ปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้ 
    5.๑ งานด้านการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ  
    5.๒ งานหนังสือภายในและภายนอกสำนักงาน 
    5.๓ งานดูแลรักษา และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่เก่ียวกับการประชุม 
    5.4 งานอ่ืน ๆ  ที่เกีย่วข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
         6.  นายสมหมาย  ประโรกิจจักร์ ตำแหน่งคนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป) เป็นผู้ช่วยใน
การปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้ 
    6.๑ งานติดต่อประสานงาน งานสารบรรณ รับ- ส่งหนังสือในพ้ืนที่ให้บริการ 
    6.๒ งานดูแลรักษา ความสะอาด บริเวณพ้ืนที่รอบอาคารสำนักงาน 
    6.๓ ช่วยเหลืองาน ดูแลรักษา จัดเตรียมให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องใช้สำนักงาน การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ  
    6.4 งานดูแลรักษา และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่เก่ียวกับการประชุม 
    6.๔ งานอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
         7.  นางสาวดวงใจ  เฉียบแหลม ตำแหน่งคนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป) เป็นผู้ช่วยใน
การปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้ 
    7.๑ งานทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ห้องประชุม ห้องครัว ห้องน้ำ 
    7.๒ งานทำความสะอาดบริเวณรอบอาคารสำนักงานฯ 
    7.๓ งานอำนวยความสะดวกผู้มาติดต่อราชการ 
    7.4 งานอำนวยความสะดวกการจัดประชุม อบรม  
    7.5 งานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป 
    7.6 งานอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
        8. นายอนิวัฒน์  เอียดตะคุ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างทั่วไป) เป็นผู้ช่วย
ในการปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้ 
         7.๑ รับผิดชอบขับรถยนต์ เชฟโรเลต ทะเบียน งข 302 นครราชสีมา และช่วยขับ
รถน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน 88-0454 นครราชสีมา รถยนต์ (รถตู้ ) โตโยต้า ทะเบียน นค ๙๕๖๐ 
นครราชสีมา รถยนต์ มิตซูบิชิ  ทะเบียน กล ๙๑๓๐ นครราชสีมา และรถยนต์  ฟอร์ด ทะเบียน 2413 
นครราชสีมา 
         7.2 ดูแลรักษา ทำความสะอาดบำรุงรักษาแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก  ๆ น้อย ๆ ของ
รถยนต์ให้อยู่ใน สภาพใช้งานไดต้ามปกติ และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นเป็นประจำทุกวัน  

7.3 งานรับ-ส่งเอกสารภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่ให้บริการ อบต.กำหนด  
    7.4 ช่วยเหลืองาน ดูแลรักษา จัดเตรียมให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องใช้สำนักงาน การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ 
    7.6 งานอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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        8. นายประวัติ  พ่ึงวีระวงศ์  ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างทั่วไป) เป็นผู้ช่วย
ในการปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้ 
         8.๑ รับผิดชอบขับรถน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน 88 -0454 นครราชสีมา              
รถยนต์ (รถตู้) โตโยต้า ทะเบียน นค ๙๕๖๐ นครราชสีมา และช่วยขับรถยนต์ เชฟโรเลต ทะเบียน งข 302 
นครราชสีมา รถยนต์ มิตซูบิชิ  ทะเบียน กล ๙๑๓๐ นครราชสีมา และรถยนต์ ฟอร์ด ทะเบียน 2413 
นครราชสีมา  
         8.2 ดูแลรักษา ทำความสะอาดบำรุงรักษาแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของ
รถยนต์ให้อยู่ใน สภาพใช้งานได้ตามปกติ และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นเป็นประจำทุกวัน  

8.3 งานรับ-ส่งเอกสารภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่ให้บริการ อบต.กำหนด 
8.4 ช่วยเหลืองาน ดูแลรักษา จัดเตรียมให้บริการ เรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  

เครือ่งใช้สำนักงาน การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ 
    8.5 งานอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
        9. นายณัฐวุฒิ  จรโครกกรวด  ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างทั่วไป) เป็น
ผู้ช่วยในการปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้ 
         9.๑ รับผิดชอบขับรถยนต์ มิตซูบิชิ  ทะเบียน กล ๙๑๓๐ นครราชสีมา และช่วยขับ
รถน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน 88 -0454 นครราชสีมา รถยนต์ (รถตู้ ) โตโยต้า ทะเบียน นค ๙๕๖๐ 
นครราชสีมา รถยนต์ เชฟโรเลต ทะเบียน งข 302 นครราชสีมา และช่วยขับ และรถยนต์ ทะเบียน ฟอร์ด 
ทะเบียน 2413 นครราชสีมา  
         9.2 ดูแลรักษา ทำความสะอาดบำรุงรักษาแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก  ๆ น้อย ๆ ของ
รถยนต์ให้อยู่ใน สภาพใช้งานได้ตามปกติ และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นเป็นประจำทุกวัน  

9.3 งานรับ-ส่งเอกสารภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่ให้บริการ อบต.กำหนด  
9.4 ช่วยเหลืองาน ดูแลรักษา จัดเตรียมให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  

เครื่องใช้สำนักงาน การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ 
    9.5 งานอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

   2.  งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
        ให้นางสาวชลภัสสรณ์  พ่ึงสระน้อย  ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
เลขที่ตำแหน่ง 20-3-01-3103-001  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิดเคราะห์นโยบายและแผน งาน
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล งานจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล งานตรวจติดตาม
และประเมินผล งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น งานงบประมาณ งาน
ประชาสัมพันธ์ งานบริการและเผยแพร่วิชาการ งานสถิติข้อมูลสารสนเทศ และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย โดยมีผู้ช่วยในการปฏิบัติงานดังนี้ 
 

3.  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 ให้นางฐิติพรรณ แย้มโพธิ์กลาง  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  เลขที่

ตำแหน่ง 20-3-01-3101-001  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานส่งเสริมสุขภาพ งานรักษาความ
สะอาด งานป้องกันและควบคุมโรค งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ งานบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน งาน
อนามัยและสิ่งแวดล้อม งานคุ้มครอง ดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย โดยมีผู้ร่วมปฏิบัติงานดังนี้ 

1. นางสาวมณีรัตน์ ชดตะคุ ตำแหน่งคนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่ วไป) เป็นผู้ช่วย        
ในการปฏิบัติหน้าที ่  

/4. งาน ... 
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   4.  งานการเจ้าหน้าที่ 
        ให้นายกิตติศักดิ์  แทนสระน้อย  ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เลขที่
ตำแหน่ง 20-3-01-3102-001 เป็นผู้รับผิดชอบ งานสรรหา เลือกสรร และบรรจุแต่งตั้ง งานส่งเสริมและ
พัฒนาบุคคล งานระบบสารสนเทศน์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ งานวินัยและส่งเสริมคุณธรรม งานสิทธิ
สวัสดิการ งานแผนอัตรากำลัง งานระบบสารสนเทศ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ 

- งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
 

   5.  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
         ให้นายปิยะ วีระศร  ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน 
เลขที่ตำแหน่ง 20-3-01-4805-001  เป็นผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่เก่ียวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เฝ้าระวังและแจ้งเตือน งานสงเคราะห์และฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย งานอำนวยการและบริการ งานป้องกันยาเสพติด 
งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีรว่มปฏิบัติงานดังนี้ 
      1. พนักงานกู้ชีพ ตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกูช้ีพ  เป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติงาน      

6.  งานส่งเสริมการเกษตร  
                ให้นางสาวลักษณารัตน์  ปักษา ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 
20-3-01-3401-001 มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมปศุสัตว์ งาน
ป้องกันโรคพืชและสัตว์ งานส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย โดยมีผู้ช่วยปฏิบัติงานดังนี้ 
      1. นายสมหมาย ประโรกิจจักร์ ตำแหน่งคนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป) เป็นผู้ช่วยใน
การปฏิบัติงาน 

 

   7.  งานสวัสดิการสังคม 
   ให้นางจุไรรัตน์  ทองรอด ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง  20-3-

01-3801-001 มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการ งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้วยโอกาส งานพัฒนาชุมชน งานกิจการสตรีและคนชรา งานส่งเสริมฒนาอาชีพ 
และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 1 เดอืน ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 

    สั่ง  ณ  วันที่  30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2564 
 

              (ลงชื่อ)  
 

                                                               (นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์) 
                                   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม       

 
 


