
 
 
 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตลำดไทร 
ท่ี     ๑๖๔ / ๒๕๖๓ 

เร่ือง  แต่งต้ังผู้รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม  
*********************** 

เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมี
การส่ังการ  ควบคุมตรวจสอบ ติดตามประเมินผลโดยชัดเจน  มีประสิทธิภาพประสิทธิผล  โดยพิจารณาองค์
ความรู้  ความสามารถ  ความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ของทางราชการสูงสุด  เพื่อความเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติราชการในกรณีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้  อาศัยอ านาจตาม
ความใน ข้อ ๒๔๕ และข้อ  ๒๔๖  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม   กรณีท่ีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น 
ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งต้ังพนักงานส่วนต าบลในกองหรือหัวหน้าส่วนราชการคนใด คนหนึ่ง     
ท่ีเห็นสมควรให้เป็นผู้รักษาราชการแทนได้  แต่เพื่อความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในกอง
หรือส่วนราชการนั้น  นายกองค์บริหารส่วนต าบลอาจแต่งต้ังพนักงานส่วนต าบลคนใดคนหนึ่งซึ่งด ารงต าแหน่ง
ไม่ต่ ากว่าผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น  เป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้  จึงแต่งต้ัง
ผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา  ระดับต้น)  
เลขท่ีต าแหน่ง  ๒๐-๓-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๑  ตามล าดับดังต่อไปนี้ 

๑. นางสัมฤทธิ์   งามตรง   ต าแหน่ง ครู   ระดับ คศ.๒  เลขท่ีต าแหน่ง  ๒๐-๓-๐๘-๖๖๐๐-๔๑๖ 
๒. นางฉวีวรรณ  ประทุมเมศ   ต าแหน่ง ครู  ระดับ คศ.๒ เลขท่ีต าแหน่ง ๒๐-๓-๐๘-๖๖๐๐-๔๑๘ 

โดยให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังตามค าส่ังนี้  มีอ านาจหน้าที่ตามต าแหน่งที่รักษาราชการแทน  ในกรณี
ที่มีกฎหมายอื ่น กฎระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี  มติคณะกรรมการตามกฎหมาย หรือค าสั่ง
ผู้บังคับบัญชาแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งนั้นเป็นกรรมการ  หรือให้อ านาจหน้าที่ใด ก็ให้ผู้รักษาราชการแทนใน
ต าแหน่งหน้าที่กรรมการหรือมีอ านาจหน้าที่อย่างนั้น  ในระหว่างรักษาราชการแทนแล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  
ผู้รักษาราชการแทนให้เป็นไปตามล าดับที่โดยมิข้ามล าดับกัน  อนึ่ง  ค าสั่งใดที่ขัดหรือแย้งค าสั่งนี้ให้ยกเลิก
และใช้ค าส่ังนี้แทน 

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

ส่ัง  ณ  วันท่ี    ๒๔   เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

       

      
       (นายสุวิชญ์    ห้อยไธสง) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร 

 



 
 
 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตลำดไทร 
ท่ี       ๑๖๓ / ๒๕๖๓ 

เร่ือง  แต่งต้ังผู้รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  
*********************** 

เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมี
การส่ังการ  ควบคุมตรวจสอบ ติดตามประเมินผลโดยชัดเจน  มีประสิทธิภาพประสิทธิผล  โดยพิจารณาองค์
ความรู้  ความสามารถ  ความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ของทางราชการสูงสุด  เพื่อความเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติราชการในกรณีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้  อาศัยอ านาจตาม
ความใน ข้อ ๒๔๕ และข้อ  ๒๔๖  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม   กรณีท่ีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น 
ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งต้ังพนักงานส่วนต าบลในกองหรือหัวหน้าส่วนราชการคนใด คนหนึ่ง     
ท่ีเห็นสมควรให้เป็นผู้รักษาราชการแทนได้  แต่เพื่อความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในกอง
หรือส่วนราชการนั้น  นายกองค์บริหารส่วนต าบลอาจแต่งต้ังพนักงานส่วนต าบลคนใดคนหนึ่งซึ่งด ารงต าแหน่ง
ไม่ต่ ากว่าผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น  เป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้  จึงแต่งต้ัง
ผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น)  เลขท่ีต าแหน่ง  ๒๐-๓-๐๕-๒๑๐๓-
๐๐๑  ตามล าดับดังต่อไปนี้ 

๑. นายสิทธิศาสตร์   หินโม  ต าแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส  เลขที่ต าแหน่ง ๒๐-๓-๐๕-
๔๗๐๑-๐๐๑   

๒. นางสาวเบญจมาศ   ทศราช  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  เลขที่ต าแหน่ง 
๒๐-๓-๐๕-๔๑๐๑-๐๐๒   

โดยให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังตามค าส่ังนี้  มีอ านาจหน้าที่ตามต าแหน่งที่รักษาราชการแทน  ในกรณี
ที่มีกฎหมายอื ่น กฎระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี  มติคณะกรรมการตามกฎหมาย หรือค าสั่ง
ผู้บังคับบัญชาแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งนั้นเป็นกรรมการ  หรือให้อ านาจหน้าที่ใด ก็ให้ผู้รักษาราชการแทนใน
ต าแหน่งหน้าที่กรรมการหรือมีอ านาจหน้าที่อย่างนั้น  ในระหว่างรักษาราชการแทนแล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  
ผู้รักษาราชการแทนให้เป็นไปตามล าดับที่โดยมิข้ามล าดับกัน  อนึ่ง  ค าสั่งใดที่ขัดหรือแย้งค าสั่งนี้ ให้ยกเลิก
และใช้ค าส่ังนี้แทน 

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

ส่ัง  ณ  วันท่ี    ๒๔     เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

     
       (นายสุวิชญ์    ห้อยไธสง) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร 

 



 

 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตลำดไทร 
ท่ี         ๑๖๑  / ๒๕๖๓ 

เร่ือง  แต่งต้ังผู้รักษำรำชกำรแทนหัวหน้ำส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
*********************** 

เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมี
การส่ังการ  ควบคุมตรวจสอบ ติดตามประเมินผลโดยชัดเจน  มีประสิทธิภาพประสิทธิผล  โดยพิจารณาองค์
ความรู้  ความสามารถ  ความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ของทางราชการสูงสุด  เพื่อความเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติราชการในกรณีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้  อาศัยอ านาจตาม
ความใน ข้อ ๒๔๕ และข้อ  ๒๔๖  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม   กรณีท่ีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น 
ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งต้ังพนักงานส่วนต าบลในกองหรือหัวหน้าส่วนราชการคนใด คนหนึ่ง     
ท่ีเห็นสมควรให้เป็นผู้รักษาราชการแทนได้  แต่เพื่อความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในกอง
หรือส่วนราชการนั้น  นายกองค์บริหารส่วนต าบลอาจแต่งต้ังพนักงานส่วนต าบลคนใดคนหนึ่งซึ่งด ารงต าแหน่ง
ไม่ต่ ากว่าผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น  เป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้  จึงแต่งต้ัง
ผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานท่ัวไป  ระดับต้น)  เลขท่ีต าแหน่ง  ๒๐-๓-๐๑-๒๑๐๑-
๐๐๑  ตามล าดับดังต่อไปนี้ 

๑. นางสุธิชา   ชิดเช้ือ ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ    เลขท่ีต าแหน่ง ๒๐-๓-๐๑-
๓๑๐๒-๐๐๑ 

๒. นางพจณีย์   สุปฏิ ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ    เลขท่ีต าแหน่ง 
๒๐-๓-๐๑-๓๑๐๓-๐๐๑ 

โดยให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังตามค าส่ังนี้  มีอ านาจหน้าที่ตามต าแหน่งที่รักษาราชการแทน  ในกรณี
ที่มีกฎหมายอื ่น กฎระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี  มติคณะกรรมการตามกฎหมาย หรือค าสั่ง
ผู้บังคับบัญชาแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งนั้นเป็นกรรมการ  หรือให้อ านาจหน้าที่ใด ก็ให้ผู้รักษาราชการแทนใน
ต าแหน่งหน้าที่กรรมการหรือมีอ านาจหน้าที่อย่างนั้น  ในระหว่างรักษาราชการแทนแล้ วแต่กรณี  ทั้งนี้  
ผู้รักษาราชการแทนให้เป็นไปตามล าดับที่โดยมิข้ามล าดับกัน  อนึ่ง  ค าสั่งใดที่ขัดหรือแย้งค าสั่งนี้ให้ยกเลิก
และใช้ค าส่ังนี้แทน 

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

ส่ัง  ณ  วันท่ี    ๒๔   เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

       

     
       (นายสุวิชญ์    ห้อยไธสง) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร 

  



 

 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตลำดไทร 
ท่ี       ๑๖๕ / ๒๕๖๓ 

เร่ือง  แต่งต้ังผู้รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม  
*********************** 

เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมี
การส่ังการ  ควบคุมตรวจสอบ ติดตามประเมินผลโดยชัดเจน  มีประสิทธิภาพประสิทธิผล  โดยพิจารณาองค์
ความรู้  ความสามารถ  ความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ของทางราชการสูงสุด  เพื่อความเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติราชการในกรณีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้  อาศัยอ านาจตาม
ความใน ข้อ ๒๔๕ และข้อ  ๒๔๖  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม   กรณีท่ีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น 
ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งต้ังพนักงานส่วนต าบลในกองหรือหัวหน้าส่วนราชการคนใด คนหนึ่ง     
ท่ีเห็นสมควรให้เป็นผู้รักษาราชการแทนได้  แต่เพื่อความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในกอง
หรือส่วนราชการนั้น  นายกองค์บริหารส่วนต าบลอาจแต่งต้ังพนักงานส่วนต าบลคนใดคนหนึ่งซึ่งด ารงต าแหน่ง
ไม่ต่ ากว่าผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น  เป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้  จึงแต่งต้ัง
ผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  ระดับต้น)  เลขท่ี
ต าแหน่ง  ๒๐-๓-๑๑-๒๑๐๕-๐๐๑  ตามล าดับดังต่อไปนี้ 

๑. นางสาวสุวรรณภา   จันทีนอก  ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนช านาญการ   เลขท่ีต าแหน่ง  
๒๐-๓-๑๑-๓๘๐๑-๐๐๑   

โดยให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังตามค าส่ังนี้  มีอ านาจหน้าที่ตามต าแหน่งที่รักษาราชการแทน  ในกรณี
ที่มีกฎหมายอื ่น กฎระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี  มติคณะกรรมการตามกฎหมาย หรือค าสั่ง
ผู้บังคับบัญชาแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งนั้นเป็นกรรมการ  หรือให้อ านาจหน้าที่ใด ก็ให้ผู้รักษาราชการแทนใน
ต าแหน่งหน้าที่กรรมการหรือมีอ านาจหน้าที่อย่างนั้น  ในระหว่างรักษาราชการแทนแล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  
ผู้รักษาราชการแทนให้เป็นไปตามล าดับที่โดยมิข้ามล าดับกัน  อนึ่ง  ค าสั่งใดที่ขัดหรือแย้งค าสั่งนี้ให้ยกเลิก
และใช้ค าส่ังนี้แทน 

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

ส่ัง  ณ  วันท่ี    ๒๔     เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

       

      
       (นายสุวิชญ์    ห้อยไธสง) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร 
 
 
 

 



 
 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตลำดไทร 
ท่ี        ๑๖๒ / ๒๕๖๓ 

เร่ือง  แต่งต้ังผู้รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองคลัง  
*********************** 

เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมี
การส่ังการ  ควบคุมตรวจสอบ ติดตามประเมินผลโดยชัดเจน  มีประสิทธิภาพประสิทธิผล  โดยพิจารณาองค์
ความรู้  ความสามารถ  ความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ของทางราชการสูงสุด  เพื่อความเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติราชการในกรณีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้  อาศัยอ านาจตาม
ความใน ข้อ ๒๔๕ และข้อ  ๒๔๖  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม   กรณีท่ีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น 
ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งต้ังพนักงานส่วนต าบลในกองหรือหัวหน้าส่วนราชการคนใด คนหนึ่ง     
ท่ีเห็นสมควรให้เป็นผู้รักษาราชการแทนได้  แต่เพื่อความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในกอง
หรือส่วนราชการนั้น  นายกองค์บริหารส่วนต าบลอาจแต่งต้ังพนักงานส่วนต าบลคนใดคนหนึ่งซึ่งด ารงต าแหน่ง
ไม่ต่ ากว่าผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น  เป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้  จึงแต่งต้ัง
ผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง  ระดับต้น)  เลขท่ีต าแหน่ง  ๒๐-๓-๐๔-๒๑๐๒-
๐๐๑  ตามล าดับดังต่อไปนี้ 

๑. นางสาวชลดา  สูญกลาง ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ    เลขท่ีต าแหน่ง 
๒๐-๓-๐๔-๓๒๐๑-๐๐๑ 

๒. นางสาวพรรณทิพา  ปิดตาระเก ต าแหน่ง  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ    เลขท่ี
ต าแหน่ง ๒๐-๓-๐๔-๓๒๐๓-๐๐๑ 

โดยให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังตามค าส่ังนี้  มีอ านาจหน้าที่ตามต าแหน่งที่รักษาราชการแทน  ในกรณี
ที่มีกฎหมายอื ่น กฎระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี  มติคณะกรรมก ารตามกฎหมาย หรือค าสั่ง
ผู้บังคับบัญชาแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งนั้นเป็นกรรมการ  หรือให้อ านาจหน้าที่ใด ก็ให้ผู้รักษาราชการแทนใน
ต าแหน่งหน้าที่กรรมการหรือมีอ านาจหน้าที่อย่างนั้น  ในระหว่างรักษาราชการแทนแล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  
ผู้รักษาราชการแทนให้เป็นไปตามล าดับที่โดยมิข้ามล าดับกัน  อนึ่ง  ค าสั่งใดที่ขัดหรือแย้งค าสั่งนี้ให้ยกเลิก
และใช้ค าส่ังนี้แทน 

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

ส่ัง  ณ  วันท่ี    ๒๔     เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

           
       (นายสุวิชญ์    ห้อยไธสง) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร 
 
 
 



 
 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตลำดไทร 
ท่ี        ๑๖๐ / ๒๕๖๓ 

เร่ือง  แต่งต้ังผู้รักษำรำชกำรแทนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
*********************** 

เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมี
การส่ังการ  ควบคุมตรวจสอบ ติดตามประเมินผลโดยชัดเจน  มีประสิทธิภาพประสิทธิผล  โดยพิจารณาองค์
ความรู้  ความสามารถ  ความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ของทางราชการสูงสุด  เพื่อความเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติราชการในกรณีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้  อาศัยอ านาจตาม
ความใน ข้อ ๒๔๔ และข้อ  ๒๔๖  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม   กรณีท่ีไม่มีรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ให้
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นผู้รักษาราชการแทน  ถ้ามีรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหลายคน
ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งต้ังรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคนใดคนหนึ่งเป็น ผู้รักษาราชการ
แทน  ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้  ให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  แต่งต้ังพนักงานส่วนต าบลในองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่า
ผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้  จึงแต่งต้ังผู้รักษา
ราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล(นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับกลาง)  เลขท่ีต าแหน่ง  ๒๐-๓-๐๐-
๑๑๐๑-๐๐๑  ตามล าดับดังต่อไปนี้ 

๑. นายนิคม  ช่างเกวียน  ต าแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
                               เลขท่ีต าแหน่ง ๒๐-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒ 

๒. นางสาวสุมาลัย  อยู่สุข  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง 
เลขท่ีต าแหน่ง ๒๐-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ 

๓. นายพิรมย์   ไทยนอก  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง 
เลขท่ีต าแหน่ง ๒๐-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ 

โดยให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังตามค าส่ังนี้  มีอ านาจหน้าที่ตามต าแหน่งที่รักษาราชการแทน  ในกรณี
ที่มีกฎหมายอื ่น กฎระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี  มติคณะกรรมการตามกฎหมาย หรือค าสั่ง
ผู้บังคับบัญชาแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งนั้นเป็นกรรมการ  หรือให้อ านาจหน้าที่ใด ก็ให้ผู้รักษาราชการแทนใน
ต าแหน่งหน้าที่กรรมการหรือมีอ านาจหน้าที่อย่างนั้น  ในระหว่างรักษาราชการแทนแล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  
ผู้รักษาราชการแทนให้เป็นไปตามล าดับที่โดยมิข้ามล าดับกัน  อนึ่ง  ค าสั่งใดที่ขัดหรือแย้งค าสั่งนี้ให้ยกเลิก
และใช้ค าส่ังนี้แทน 

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

ส่ัง  ณ  วันท่ี    ๒๔     เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

           
       (นายสุวิชญ์    ห้อยไธสง) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร 

 


