
 
 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ที ่371/2563 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

             อาศัยอำนาจตามความมาตรา 6 และมาตรา 9 แห่ง พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงาน
ส่วนตำบล พ.ศ.2539 มาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 ข้อ 248 ในกรณีที่ตำแหน่งพนักงานส่วน
ตำบลตำแหน่งอ่ืนว่างลง หรือผู้ดำรงตำแหน่งอ่ืนไม่สามารถปฏิบัติราชการได้และเป็นกรณีท่ีมิได้มีการกำหนดไว้
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการแทน และรักษาราชการแทน โดยสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีเงือ่นไขดังนี้  

1. กรณี ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 20-3-
01-3103-001 ว่างหรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้และเป็นกรณีที่มิได้มีการกำหนดไว้เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการแทน และรักษาราชการแทน   ให้นางจุไรรัตน์ ทองรอด ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ,        
นางฐิติพรรณ แย้มโพธิ์กลาง ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นายกิตติศักดิ์  แทนสระน้อย ตำแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และนางสาวลักษณารัตน์  ปักษา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร รักษาราชการ
แทนตามลำดับ      

2. กรณี ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ/ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 20-3-01-3801-
001 ว่างหรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้และเป็นกรณีที่มิได้มีการกำหนดไว้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการแทน 
และรักษาราชการแทน ให้นางสาวชลภัสสรณ์  พ่ึงสระน้อย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ, 
นางฐิติพรรณ แย้มโพธิ์กลาง ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นายกิตติศักดิ์  แทนสระน้อย ตำแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และนางสาวลักษณารัตน์  ปักษา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร รักษาราชการ
แทนตามลำดับ      

3. กรณี ตำแหน่งนักจดัการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 20-3-01-3101-
001 ว่างหรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้และเป็นกรณีที่ มิได้มีการกำหนดไว้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการแทน 
และรักษาราชการแทน ให้นางจุไรรัตน์ ทองรอด ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ , นางสาวชลภัสสรณ์    
พ่ึงสระน้อย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นายกิตติศักดิ์  แทนสระน้อย ตำแหน่งนัก
ทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และนางสาวลักษณารัตน์  ปักษา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร รักษาราชการแทน
ตามลำดับ 

4. กรณี ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 20-3-01-3102-
001 ว่างหรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้และเป็นกรณีที่มิได้มีการกำหนดไว้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการแทน 
และรักษาราชการแทน ให้นางจุไรรัตน์ ทองรอด ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ, นางสาวชลภัสสรณ์     
พ่ึงสระน้อย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ, และนางฐิติพรรณ  แย้มโพธิ์กลาง ตำแหน่งนัก
จัดการงานทั่วไปชำนาญการ และนางสาวลักษณารัตน์  ปักษา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร รักษาราชการแทน
ตามลำดับ  

5. กรณี ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ/ชำนาญการ 20-3-01-3401-001 ว่างหรือไม่
สามารถปฏิบัติราชการได้และเป็นกรณีท่ีมิได้มีการกำหนดไว้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการแทน และรักษาราชการ
แทน  ให้นางจุไรรัตน์ ทองรอด ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ , นางสาวชลภัสสรณ์  พ่ึงสระน้อย 
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ, และนางฐิติพรรณ  แย้มโพธิ์กลาง ตำแหน่งนักจัดการงาน
ทั่วไปชำนาญการ และนายกิตติศักดิ์  แทนสระน้อย ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการ
แทนตามลำดับ 
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6. กรณี ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ 20-3-01-3105-001 ว่างหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติราชการได้และเป็นกรณีที่มิได้มีการกำหนดไว้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการแทน และรักษาราชการแทน  
ให้นางจุไรรัตน์ ทองรอด ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ , นางสาวชลภัสสรณ์  พ่ึงสระน้อย ตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ, และนางฐิติพรรณ  แย้มโพธิ์กลาง ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ และนายกิตติศักดิ์  แทนสระน้อย ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน
ตามลำดับ 

7. กรณี  ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน          
เลขที่ตำแหน่ง  20-3-01-4805-001 ว่างหรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้และเป็นกรณีที่มิได้มีการกำหนด
ไว้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการแทน และรักษาราชการแทน  ให้นางจุไรรัตน์ ทองรอด ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ, นางสาวชลภัสสรณ์ พ่ึงสระน้อย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ, และ        
นางฐิติพรรณ  แย้มโพธิ์กลาง ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ, นายกิตติศักดิ์  แทนสระน้อย ตำแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นางสาวลักษณารัตน์  ปักษา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร และสิบเอกศุภกฤต  
งอนสระน้อย ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาราชการแทน ตามลำดับ    

8. กรณี ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน เลขท่ีตำแหน่ง 20-3-01-4101-
001 ว่างหรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้และเป็นกรณีที่มิได้มีการกำหนดไว้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการแทน 
และรักษาราชการแทน  ให้นางจุไรรัตน์ ทองรอด ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ , นางสาวชลภัสสรณ์  
พ่ึงสระน้อย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ , และนางฐิติพรรณ  แย้มโพธิ์กลาง ตำแหน่ง    
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ , นายกิตติศักดิ์  แทนสระน้อย ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
นางสาวลักษณารัตน์  ปักษา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร และนายปิยะ วีระศร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน รกัษาราชการแทนตามลำดับ  

9. กรณี ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน เลขที่ตำแหน่ง 20-3-01-
4601-001 ว่างหรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้และเป็นกรณีที่มิได้มีการกำหนดไว้เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการแทน และรักษาราชการแทน  ให้นางจุไรรัตน์ ทองรอด ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ, นางสาว
ชลภัสสรณ์  พ่ึงสระน้อย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ, และนางฐิติพรรณ  แย้มโพธิ์กลาง 
ตำแหน่ง    นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ, นายกิตติศักดิ์  แทนสระน้อย ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญ
การ นางสาวลักษณารัตน์  ปักษา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร และนายปิยะ วีระศร ตำแหน่ง เจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน รกัษาราชการแทนตามลำดับ  

ในการนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลตูม จึงยกเลิกคำสั่ งองค์การบริหารส่วนตำบลตูม                  
ที่ 432/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน สำนักงานปลัด ลงวันที่ 30 กันยายน 2562   

               ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563 
 
 

               ( นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์ ) 
                                                                   นายกองค์การบริหารสวนตำบลตูม 


