
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง 
ที่  653 /๒๕63 

เรื่อง   แต่งตั้งผู้รกัษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารสว่นตำบลโป่งแดง 
------------------------------------- 

 
  เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการ
สั่งการ ควบคุมตรวจสอบ ติดตามประเมินผลโดยชัดเจน มีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยพิจารณาองค์ความรู้ 
ความสามารถ ความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ของทางราชการสูงสุด เพื่อความเหมาะสมแก่การปฏิบัติราชการ    
ในกรณีปลัดองค์การบริหารสวนตำบล ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๔๔ แห่งประกาศพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ในกรณีที่ไม่มี 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้รองปลัดองค์การ  บริหารส่วนตำบล       
เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลายคน ให้นายก องค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้ง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการ แทน ถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบล หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งพนักงานส่วน     
ตำบลในองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นเป็นผู้รักษาราชการแทน ในกรณีที่ไม่มีรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติ
ราชการได้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จะแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลในองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งดำรง        
ตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้          
จึงแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) เลขที่ตำแหน่ง 
20-3-01-1101-001 ตามลำดับต่อไปนี้ 

ลำดับที่ 1  นางสาวกัญรดา  รภัทรโณทัย    ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการกองคลัง  ระดับ ต้น   
  เลขที่ตำแหน่ง 20-3-04-2102-001   

  ลำดับที่ 2  นายกานต์  กลั่นทองสุข           ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการกองช่าง  ระดับ ต้น   
                                                                           เลขที่ตำแหน่ง 20-3-05-2103-001   
  ใหเ้ป็นผูร้ักษาราชการแทน กรณีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทน ทำหน้าที่หรือมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบล ในระหว่างรักษาราชการแทน   

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 .    สั่ง  ณ  วันที่  30  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕63  

 
                         นาวาอากาศเอก  

            ( วีรชาต ิ  ชาญอนุสรสิทธิ์ ) 
                                                         นายกองค์การบริหารสว่นตำบลโป่งแดง 



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง 
ที่  654 / ๒๕63 

เรื่อง   แต่งตั้งผู้รกัษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
------------------------------------- 

 
  เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการ
สั่งการ ควบคุมตรวจสอบ ติดตามประเมินผลโดยชัดเจน มีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยพิจารณาองค์ความรู้ 
ความสามารถ ความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ของทางราชการสูงสุด เพื่อความเหมาะสมแก่การปฏิบัติราชการ   
ในกรณีปลัดองค์การบริหารสวนตำบล ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๔๕ แห่งประกาศพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน กรณีที่ไม่มีผู้ดำารงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่าง
อื่น ให้นายก องค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลในกองหรือส่วนราชการนั้นคนใดคนหนึ่งที่  
เห็นสมควรให้เป็นผู้รักษาราชการแทนได้ แต่เพื่อความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ  ในกองหรือ
ส่วนราชการนั้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลคนใดคนหนึ่ง ซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำ
กว่าผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น เป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้  จึงแต่งตั้งผู้รักษา
ราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 20-3-
01-2101-001 ตามลำดับต่อไปนี้  

ลำดับที่ 1  นางสาวจิราพรรณ  อาษารินทร์   ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
          เลขที่ตำแหน่ง 20-3-01-3103-001   

  ลำดับที่ 2  นางสาวชุรดา  เศรษฐกระโทก    ตำแหน่ง  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ   
                                                                            เลขที่ตำแหน่ง 20-3-01-3801-001   

ให้เป็นผู้รักษาราชการแทน กรณีหัวหน้าสำนักองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทน ทำหน้าที่หรือมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับหัวหน้าสำนักปลัด 
ในระหว่างรักษาราชการแทน   

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

.     สั่ง  ณ  วันที่  30  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕63 

 
                นาวาอากาศเอก  

            ( วีรชาต ิ  ชาญอนุสรสิทธิ์ ) 
                                                         นายกองค์การบริหารสว่นตำบลโป่งแดง 
                



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง 
ที่  655 /๒๕63 

เรื่อง   แต่งตั้งผู้รกัษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 
------------------------------------- 

 
เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการ

สั่งการ ควบคุมตรวจสอบ ติดตามประเมินผลโดยชัดเจน มีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยพิจารณาองค์ความรู้ 
ความสามารถ ความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ของทางราชการสูงสุด เพื่อความเหมาะสมแก่การปฏิบัติราชการ   
ในกรณีปลัดองค์การบริหารสวนตำบล ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๔๕ แห่งประกาศพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน กรณีที่ไม่มีผู้ดำารงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่าง
อื่น ให้นายก องค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลในกองหรือส่วนราชการนั้นคนใดคนหนึ่ง            
ที่ เห็นสมควรให้เป็นผู้รักษาราชการแทนได้ แต่เพื่อความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในกอง     
หรือส่วนราชการนั้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลคนใดคนหนึ่ง ซึ่งดำรงตำแหน่ง
ไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น เป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้ อาศัยอำนาจ
ตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล จึงแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 20-3-04-2102-001 ตามลำดับต่อไปนี้  

ลำดับที่ 1  นางนภัสกร  ไขพันดุง       ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ   
                เลขที่ตำแหน่ง 20-3-04-3201-001   

  ลำดับที่ 2  นางสาววลัย  เรืองฤทธิ์     ตำแหน่ง  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัตกิาร   
                                                                    เลขที่ตำแหน่ง 20-3-04-3203-001   

ให้เป็นผู้รักษาราชการแทน กรณีผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง          
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทน ทำหน้าที่หรือมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับ
ผู้อำนวยการกองคลัง ในระหว่างรักษาราชการแทน   

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป. 

 สั่ง  ณ  วันที่  30  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 
 
                 นาวาอากาศเอก  

            ( วีรชาต ิ  ชาญอนุสรสิทธิ์ ) 
                                                         นายกองค์การบริหารสว่นตำบลโป่งแดง 



 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง 

ที่  656 / ๒๕63 
เรื่อง   แต่งตั้งผู้รกัษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง 

------------------------------------- 
 

เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการ
สั่งการ ควบคุมตรวจสอบ ติดตามประเมินผลโดยชัดเจน มีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยพิจารณาองค์ความรู้ 
ความสามารถ ความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ของทางราชการสูงสุด เพื่อความเหมาะสมแก่การปฏิบัติราชการ    
ในกรณีปลัดองค์การบริหารสวนตำบล ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๔๕ แห่งประกาศพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน กรณีที่ไม่มีผู้ดำารงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่าง
อื่น ให้นายก องค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลในกองหรือส่วนราชการนั้นคนใดคนหนึ่ง            
ที่ เห็นสมควรให้เป็นผู้รักษาราชการแทนได้ แต่เพื่อความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในกอง     
หรือส่วนราชการนั้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลคนใดคนหนึ่ง ซึ่งดำรงตำแหน่ง
ไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น เป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้  อาศัยอำนาจ
ตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล จึงแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 20-3-05-2103-001 ตามลำดับต่อไปนี้  

ลำดับที่ 1  นายอนุชา  มนตรีบริรักษ์      ตำแหน่ง  นายช่างโยธาอาวุโส   
 เลขที่ตำแหน่ง 20-3-05-4701-001   

  ลำดับที่ 2  นายทรงศักดิ์  แสนประเสริฐ     ตำแหน่ง  นายช่างโยธาชำนาญงาน   
                                                                          เลขที่ตำแหน่ง 20-3-05-4701-002   

ให้เป็นผู้รักษาราชการแทน กรณีผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง          
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทน ทำหน้าที่หรือมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับ
ผู้อำนวยการกองช่าง ในระหว่างรักษาราชการแทน   

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.  

 สั่ง  ณ  วันที่  30  เดอืน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 
 
                 นาวาอากาศเอก  

            ( วีรชาต ิ  ชาญอนุสรสิทธิ์ ) 
                                                         นายกองค์การบริหารสว่นตำบลโป่งแดง 



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง 
ที่  657 / ๒๕63 

เรื่อง   แต่งตั้งผู้รกัษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
------------------------------------- 

 
เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการ

สั่งการ ควบคุมตรวจสอบ ติดตามประเมินผลโดยชัดเจน มีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยพิจารณาองค์ความรู้ 
ความสามารถ ความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ของทางราชการสูงสุด เพื่อความเหมาะสมแก่การปฏิบัติราชการ   
ในกรณีปลัดองค์การบริหารสวนตำบล ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๔๕ แห่งประกาศพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน กรณีที่ไม่มีผู้ดำารงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่าง
อื่น ให้นายก องค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลในกองหรือส่วนราชการนั้นคนใดคนหนึ่ง            
ที่ เห็นสมควรให้เป็นผู้รักษาราชการแทนได้ แต่เพื่อความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในกอง     
หรือส่วนราชการนั้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลคนใดคนหนึ่ง ซึ่งดำรงตำแหน่ง
ไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น เป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้  จึงแต่งตั้ง
ผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น) เลขที่
ตำแหน่ง 20-3-08-2107-001 ตามลำดับต่อไปนี้  

ลำดับที่ 1  นางสาวดลพร  รุจาคม    ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ   
    เลขที่ตำแหน่ง 20-3-08-3803-001  

  ให้เป็นผู้รักษาราชการแทน กรณีผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การ
บริหารส่วนตำบลโป่งแดงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทน ทำหน้าที่หรือมี
อำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในระหว่างรักษาราชการแทน   

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.  

 สั่ง  ณ  วันที่   30   เดอืน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 
 
                 นาวาอากาศเอก  

            ( วีรชาต ิ  ชาญอนุสรสิทธิ์ ) 
                                                         นายกองค์การบริหารสว่นตำบลโป่งแดง 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 


