คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
ที่ 368/2563
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนราชการ
…………………………………
อาศัยอำนาจตามความมาตรา 6 และมาตรา 9 แห่ง พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานส่วนตำบล
พ.ศ.2539 มาตรา 33 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2542 และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ตำบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ข้อ 245
ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่ วนตำบล ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง
หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่ างอื่น หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิ บัติราชการได้
ให้นายกองค์การบริหารส่ วน
ตำบลแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลในกองหรือส่วนราชการนั้นคนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควรให้เป็ นผู้รักษาราชการแทนได้
แต่ถ้านายกองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นสมควร เพื่อความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในกองหรือ
ส่ ว นราชการนั้ น นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลอาจแต่ งตั้ งพนั ก งานคนใดคนหนึ่ งซึ่ งดำรงตำแหน่ งไม่ ต่ ำ กว่ า
ผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่ว นราชกราร ที่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็นผู้รั กษาราชการแทนได้ ในการนี้ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูมจึงแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ดังนี้
1. กรณีที่ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ว่างหรือไม่สามารถปฏิบัติราชการ
ได้และเป็นกรณีที่มิได้มีการกำหนดไว้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการแทน และรักษาราชการแทน ให้นางจุไรรัตน์ ทองรอด
ตำแหน่ งนั กพัฒ นาชุมชนชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 20-3-01-3801-001 นางสาวชลภัส สรณ์ พึ่งสระน้อย
ตำแหน่ งเจ้ าหน้ าที่วิเคราะห์ น โยบายและแผนชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 20-3-01-3103-001 นางฐิติพรรณ
แย้ ม โพธิ์ ก ลาง ตำแหน่ ง นั ก จั ด การงานทั่ ว ไป เลขที่ ต ำแหน่ ง 20-3-01-3101-001 และนายกิ ต ติ ศั ก ดิ์
แทนสระน้อย ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 20-3-01-3102-001 รักษาราชการแทนตามลำดับ
2. กรณีที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ว่างหรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้และเป็นกรณีที่มิได้มี
การกำหนดไว้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการแทน และรักษาราชการแทน ให้ นางสาวอาภาภรณ์ ศรีชำนาญ ตำแหน่ง
นักวิชาการคลังชำนาญการ เลขที่ ตำแหน่ง 20-3-04-3202-001 นางสาวสุทารัตน์ พุดดอน ตำแหน่งนักวิชาการ
เงิน และบั ญ ชี ช ำนาญการ เลขที่ ตำแหน่ ง 20-3-04-3201-001 และนางสาวสุ กัญ ญา สั ญ พรมราช ตำแหน่ ง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 20-3-04-3203-001 รักษาราชการแทนตามลำดับ
3. กรณีที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ว่างหรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้และเป็นกรณีที่มิได้มี
การกำหนดไว้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการแทน และรักษาราชการแทน ให้นายธงชัย สิงหวิสัย ตำแหน่งนายช่างโยธา
อาวุโส เลขที่ตำแหน่ ง 20-3-05-4701-002 และนายทั กษ์ดนั ย ยาตะคุ ตำแหน่ ง นายช่างโยธาอาวุโส เลขที่
ตำแหน่ง 20-3-05-4701-001 รักษาราชการแทนตามลำดับ
4. กรณีที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ว่างหรือไม่สามารถปฏิบัติ
ราชการได้และเป็นกรณีที่มิได้มีการกำหนดไว้ เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการแทน และรักษาราชการแทน ให้นางสาว
ณภัทร์ บรรลังค์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 30-2-0074 และนางปุณมนัส ทองอิ่ม
ตำแหน่งครู เลขที่ตำแหน่ง 30-2-0561 และนางวิภารัตน์ ชินสำโรง ตำแหน่ง ครู เลขที่ตำแหน่ง 30-2-0562
นางสาวมิรันตี ศิริเมฆา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 20-3-08-8303-001 รักษาราชการ
แทนตามลำดับ
/ในการนี้ ...

-2ในการนี้ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลตู ม จึ ง ยกเลิ ก คำสั่ ง องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลตู ม
ที่ 429/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนราชการ ลงวันที่ 30 กันยายน 2562
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563
(นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์)
นายกองค์การบริหารสวนตำบลตูม

