
 

 

            
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา 
ที่   133/๒๕๖5 

เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล  รักษาราชการแทน  ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล/                     
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล/หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล/       

ผู้อ านวยการกองคลัง/ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
----------------------------------- 

   
เพ่ือให้การปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา  เป็นไปอย่างต่อเนื่องตามอ านาจ 

หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  และมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ   
อาศัยอ านาจตามความใน  มาตรา  15  ประกอบมาตรา  25  วรรคท้าย  แห่งพระราชบัญญัติ 

ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ประกอบข้อ  244  ข้อ  245  แห่งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดสกลนคร  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2558  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน จึงแต่งตั้งให้พนักงานส่วนต าบลรักษาราชการ
แทน  ดังนี้ 

1.ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

ในกรณีที่ไม่มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือมีแต่ ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ให้บุคคล
ดังต่อไปนี้เป็นผู้รักษาราชการแทนตามล าดับ  ดังนี้  

1.1   นายอัมภากร  ลาลด  ต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  (นักบริหารงานท้องถิ่น  
ระดับต้น)  เลขท่ีต าแหน่ง  ๕๖-๓-๐0-1๑๐1-๐๐2  เป็นผู้รักษาราชการแทน  ล าดับที่  1 

1.2  นางธัญสุดา  สาริบุตร  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  (นักบริหาร  งาน
สวัสดิการสังคม  ระดับต้น)  เลขท่ีต าแหน่ง  ๕๖-๓-11-๒๑๐5-๐๐๑  เป็นผู้รักษาราชการแทน  ล าดับที่  2 

1.3  นางพัสชนันท์  สุวรรณเขต  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง  (นักบริหารงานคลัง      
ระดับต้น)  เลขท่ีต าแหน่ง  ๕๖-๓-๐4-๒๑๐2-๐๐๑  เป็นผู้รักษาราชการแทน  ล าดับที่  3 

2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
ในกรณีที่ไม่มีรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ให้บุคคล

ดังต่อไปนี้เป็นผู้รักษาราชการแทนตามล าดับ  ดังนี้  
2.1  นางธัญสุดา  สาริบุตร  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  (นักบริหาร  งาน

สวัสดิการสังคม  ระดับต้น)  เลขท่ีต าแหน่ง  ๕๖-๓-11-๒๑๐5-๐๐๑  เป็นผู้รักษาราชการแทน  ล าดับที่  1 
2.2  นางพัสชนันท์  สุวรรณเขต  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง  (นักบริหารงานคลัง      

ระดับต้น)  เลขท่ีต าแหน่ง  ๕๖-๓-๐4-๒๑๐2-๐๐๑  เป็นผู้รักษาราชการแทน  ล าดับที่  2 
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 3.  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

ในกรณีที่ไม่มีหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้รักษาราชการแทนตามล าดับ  ดังนี้  

 3.1  นางเจริญศรี  ปาละสิทธิ์  ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการ    
เลขที่ต าแหน่ง  ๕๖-๓-๐๑-๓๑๐๓-๐๐๑  เป็นผู้รักษาราชการแทน  ล าดับที่  1 

3.2  นางสาวคนิษฐา  ดวงเงิน  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  ระดับปฏิบัติการ  เลขที่ต าแหน่ง  
๕๖-๓-๐๑-๓๑๐๑-๐๐๑  เป็นผู้รักษาราชการแทน  ล าดับที่  2 

3.3  นายปรีชา  นาไชยเวียง  ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  ระดับปฏิบัติการ  เลขที่ต าแหน่ง  
56-3-01-3601-001  เป็นผู้รักษาราชการแทน  ล าดับที่  3 

4.  ผู้อ านวยการกองคลัง 

ในกรณีที่ไม่มีผู้อ านวยการกองคลัง  หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ให้บุคคลดังต่อไปนี้  
เป็นผู้รักษาราชการแทนตามล าดับ  ดังนี้  

4.1  นางสาวเมทินี   ธงไชย  ต าแหน่ งนักวิชาการเงินและบัญชี   ระดับปฏิบัติการ             
เลขที่ต าแหน่ง  ๕๖-๓-๐4-๓201-๐๐๑  เป็นผู้รักษาราชการแทน  ล าดับที่  1 

4.2 นางสาวศิชา  แกว่นธัญญกิจ  ต าแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ระดับช านาญงาน     
เลขที่ต าแหน่ง  56-3-04-4203-001  เป็นผู้รักษาราชการแทน  ล าดับที่  2 

4.3  นายวศิน  แสนโคตร  ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ  ระดับปฏิบัติงาน    เลขที่ต าแหน่ง    
56-3-04-4202-001  เป็นผู้รักษาราชการแทน  ล าดับที่  3 

5.  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

ในกรณีที่ไม่มีผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ให้บุคคล
ดังต่อไปนี้  เป็นผู้รักษาราชการแทน  ดังนี้  

ให้  นางสาวณัฐธยาน์  สุพร  ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน  ระดับช านาญการ   เลขที่ต าแหน่ง     
๕๖-๓-11-3801-๐๐๑  เป็นผู้รักษาราชการแทน   

6.  ผู้อ านวยการกองช่าง 

ในกรณีที่ไม่มีผู้อ านวยการกองช่าง  หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ให้บุคคลดังต่อไปนี้  
เป็นผู้รักษาราชการแทน  ดังนี้  

6.1  นายสถาพร  กรมเมือง   ต าแหน่งนายช่างโยธา  ระดับช านาญงาน   เลขที่ต าแหน่ง       
๕๖-๓-05-4701-๐๐๑  เป็นผู้รักษาราชการแทน   

6.2  นางสาวปรารถนา  ดวงเงิน  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  ระดับปฏิบัติงาน  เลขที่ต าแหน่ง  
56-3-01-4101-002 

ให้ผู้รักษาราชการแทนมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน  ในกรณีที่มีมีผู้ด ารงต าแหน่งมด  
หรือผู้รักษาราชการแทนผู้ด ารงต าแหน่งนั้นมอบหมายหรือมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนปฏิบัติราชการแทน  
ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอ านาจเช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบหมายหรือมอบอ านาจ 
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ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นแต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็นกรรมการ  หรือให้มีอ านาจหน้าที่อย่างใด  
ให้ผู้รักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทน  มีอ านาจหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้
ด ารงต าแหน่งนั้นในการรักษาราชการแทน  หรือปฏิบัติราชการแทนด้วยแล้วแต่กรณี 
 

    ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

     สั่ง  ณ  วันที่   1  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 

          (นายเชาวลิต  พรรื่นเริง) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา 

 
 


