
 
 

 
 

 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ที ่326/2564 

เรื่อง  มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
กองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

...............................  
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  และมาตรา ๑๕ , ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ประกอบประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจั งหวัด
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 เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของรองจากนายก 
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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  กองช่าง 
  มอบหมายให้ นายบุญชอบ  จรจังหรีด ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง 
ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 20-3-05-2103-001  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับควบคุมดูแล ตรวจสอบการ
ทำงานและแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างของ
กองช่าง ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง งานวางผังพัฒนาเมือง 
งานควบคุมทางผังเมือง งานจัดรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง กำหนดแนวเขตที่สาธารณะ การบุกรุกที่ดินในที่ดินให้
เป็นที่สาธารณะดูแลตรวจสอบที่สาธารณะสิ่งสาธารณูปการ เช่น ถนน ทางเท้า คันดิน สะพาน ท่อระบายน้ำ 
งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบต่าง ๆ งานก่อสร้าง โดยได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารตลอดจน
กฎหมายอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ งานสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ งานประเมินราคา งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์งานออกแบบ งานก่อสร้างที่มีผู้ยื่นขออนุญาตอาคารทุกประเภทที่ได้รับ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ก่อสร้างถูกต้องตามแบบที่ได้รับอนุญาต การประมาณราคา ร่วมพิจารณา
กำหนดวางแผนงบประมาณ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
     1. งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง 
              ให้ให้ นายบุญชอบ  จรจังหรีด ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับ
ต้น) เลขที่ตำแหน่ง 20-3-05-2103-001  ปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานก่อสร้างบูรณะ
ควบคุม งานระบบข้อมูลและแผนที่ งานบำรุงรักษาเครื่องมือ และงานออกแบบและประมาณราคาตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
           โดยมีนายธงชัย  สิงหวิสัย ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส เลขที่ตำแหน่ง 20-3-05-
4701-002 นายทักษ์ดนัย  ยาตะคุ ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส เลขที่ตำแหน่ง 20-3-05-4701-001 
และนายอภิชาติ  ชิมสำโรง ตำแหน่งคนงานท่ัวไป (พนักงานจ้างทั่วไป) เป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติงาน   
     2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
              ให้นายธงชัย  สิงหวิสัย ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส เลขท่ีตำแหน่ง 20-3-05-4701-
002 และนายนายทักษ์ดนัย  ยาตะคุ ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส เลขที่ตำแหน่ง 20 -3-05-4701-001 
ปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานงานออกแบบ งานประเมินราคา งานควบคุมและก่อสร้าง
อาคาร  งานสถาปัตยกรรม/มัณฑนศิลปื งานวิศวกรรม และงาน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร ตอบปัญหาและชี้แจง
เรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
          โดยมีนายอภิชาติ  ชิมสำโรง ตำแหน่งคนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป) เป็นผู้ช่วยใน
การปฏิบัติงาน 
     3. งานประสานสาธารณูปโภค 
              ให้นายธงชัย  สิงหวิสัย ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส เลขท่ีตำแหน่ง 20-3-05-4701-
002 และนายนายทักษ์ดนัย  ยาตะคุ ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส เลขที่ตำแหน่ง 20 -3-05-4701-001 
ปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานขนส่งและจราจร งานระบบชลประธาน และงานอาคารสถานที่ 
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่  และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา 
           โดยมีนายอภิชาติ  ชิมสำโรง ตำแหน่งคนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป) เป็นผู้ช่วยใน
การปฏิบัติงาน   
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     4. งานผังเมือง 
              ให้นายธงชัย  สิงหวิสัย ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส เลขท่ีตำแหน่ง 20-3-05-4701-
002 และนายนายทักษ์ดนัย  ยาตะคุ ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส เลขที่ตำแหน่ง 20 -3-05-4701-001 
ปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานงานสำรวจและแผนที่ งานวางผังเมือง งานควบคุมดูแลและ
ฟ้ืนฟู งานควบคุมการขุดดินและถมที่ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่  และปฏิบัติงาน
อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบญัชา 
   โดยมีนายอภิชาติ  ชิมสำโรง ตำแหน่งคนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป) เป็นผู้ช่วยใน
การปฏิบัติงาน 

  ทั้งนี ้ ตั้งแต่วันที่  1  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 

    สั่ง  ณ  วัน  30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

                    (ลงชื่อ) 
                                                                      (นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์) 

                                      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 


