
 
 

 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 
ที ่ 188 /2564 

เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลรักษาราชการแทนในต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

………………................................………. 

เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  ด าเนินไปด้วยความ 
เรียบร้อย   คล่องตัวต่อการปฏิบัติราชการกรณีไม่มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติ
ราชการได้แล้วแต่กรณี  เช่น เดินทางไปราชการ หรือลาด้วยเหตุต่างๆ หรือในกรณีต าแหน่งนั้นว่างลง  

          อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕  และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  ประกอบข้อ 244,246 และข้อ 247  แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  จึงแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล ในต าแหน่งต่อไปนี้เป็นผู้รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   ดังนี้  

๑. นางสาวเฉลา  กมลเพชร ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง 
     เลขที่ต าแหน่ง 20-3-04-2102-001 
2. นายจักรพงษ์  ช่างปลูก  ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด 
     เลขที่ต าแหน่ง 20-3-01-2101-001 

 โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทน ท าหน้าที่หรือมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับ
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ในระหว่างรักษาราชการแทน 

        ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2564  เป็นต้นไป 

                                          สั่ง  ณ  วันที่ 15  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2564 
 

                                                            
           
     

(นายวิบูลย์  ทาไธสง) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 
ที่  189/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลรักษาราชการแทนในต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด 

………………................................……….  
เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  ด าเนินไปด้วยความ 

เรียบร้อย   คล่องตัวต่อการปฏิบัติราชการกรณีไม่มีหัวหน้าส านักงานปลัด  หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการ
ได้แล้วแต่กรณี  เช่น เดินทางไปราชการ หรือลาด้วยเหตุต่างๆ หรือในกรณีต าแหน่งนั้นว่างลง  

                  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕  และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  ประกอบข้อ 245 ,246 และข้อ 247  แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล    ขอแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลในต าแหน่งต่อไปนี้ เป็นผู้รักษาราชการ
แทนหัวหน้าส านักงานปลัด  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ดังนี้  

๑. นางอภิญญา  ขอมั่นกลาง ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
     เลขที่ต าแหน่ง 20-3-01-3205-001 
2. นางดวงนภา  รอดวินิจ  ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
     เลขที่ต าแหน่ง 20-3-01-3103-001 

 โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทน ท าหน้าที่หรือมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับ
หัวหน้าส านักปลัด  ในระหว่างรักษาราชการแทน 

        ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2564  เป็นต้นไป 

                                          สั่ง  ณ  วันที่ 15  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2564 
 
 

                                                            
            
 

   (นายวิบูลย์  ทาไธสง) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 
ที ่        /2564 

เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลรักษาราชการแทนในต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง 

………………................................……….  
เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  ด าเนินไปด้วยความ 

เรียบร้อย   คล่องตัวต่อการปฏิบัติราชการกรณีไม่มีผู้อ านวยการกองคลัง  หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
แล้วแต่กรณี  เช่น เดินทางไปราชการ หรือลาด้วยเหตุต่างๆ หรือในกรณีต าแหน่งนั้นว่างลง  

                  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕  และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  ประกอบข้อ 245 ,246 และข้อ 247  แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๔6  จึงขอแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลในต าแหน่งต่อไปนี้ เป็น
ผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองคลัง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ดังนี้   

1. นางศุภลักษณ์  บุญมา  ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
เลขที่ต าแหน่ง 20-3-04-3201-001 

2. นางสาวชลลัดดา  ทัดไทย  ต าแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน 
เลขที่ต าแหน่ง 20-3-04-4204-001 

ให้เป็นผู้รักษาราชการแทน กรณีท่ีผู้อ านวยการกองคลัง ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติ 
ราชการได้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทนท าหน้าที่หรือมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้อ านวยการ
กองคลังในระหว่างรักษาราชการแทน         

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 2 เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2564  เป็นต้นไป 

                       สั่ง  ณ  วันที่ 15  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2564 
 
 

                                                      
 
        

              (นายวิบูลย์  ทาไธสง) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 

 

 
 
 
 



 
 

 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 
ที่  191 /2564 

เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลรักษาราชการแทนในต าแหน่งผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

………………................................……….  
เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  ด าเนินไปด้วยความ 

เรียบร้อย   คล่องตัวต่อการปฏิบัติราชการกรณีไม่มีผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  หรือมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติราชการได้แล้วแต่กรณี  เช่น เดินทางไปราชการ หรือลาด้วยเหตุต่างๆ หรือในกรณีต าแหน่งนั้นว่างลง  

                  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕  และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  ประกอบข้อ 245 ,246 และข้อ 247  แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๔6  ขอแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลในต าแหน่งต่อไปนี้ เป็น
ผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565   ดังนี้   

1. นางสุภาวดี  แสนภูมิ  ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
เลขที่ต าแหน่ง 20-3-11-3801-001 

ให้เป็นผู้รักษาราชการแทน กรณีท่ีผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่อาจ 
ปฏิบัติราชการได้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทนท าหน้าที่หรือมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับ
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม   ในระหว่างรักษาราชการแทน         

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2564  เป็นต้นไป 

                       สั่ง  ณ  วันที่ 15  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2564 
 
 
 

                                                             
              

   (นายวิบูลย์  ทาไธสง) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 
ที่  192 /2564 

เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลรักษาราชการแทนในต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง 

………………................................……….  
เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  ด าเนินไปด้วยความ 

เรียบร้อย   คล่องตัวต่อการปฏิบัติราชการกรณีไม่มีผู้อ านวยการกองช่าง  หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
แล้วแต่กรณี  เช่น เดินทางไปราชการ หรือลาด้วยเหตุต่างๆ หรือในกรณีต าแหน่งนั้นว่างลง  

                  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕  และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  ประกอบข้อ 245 ,246 และข้อ 247  แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๔6  ขอแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลในต าแหน่งต่อไปนี้ เป็น
ผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   ดังนี้   

1. นายสุรินทร์  ยะปะเต  ต าแหน่งนายช่างโยธาช านาญงาน 
เลขที่ต าแหน่ง 20-3-05-4701-001 

ให้เป็นผู้รักษาราชการแทน กรณีท่ีผู้อ านวยการกองช่าง ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการ 
ได้ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทนท าหน้าที่หรือมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้อ านวยการกองช่าง   
ในระหว่างรักษาราชการแทน         

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2564 เป็นต้นไป 

                       สั่ง  ณ  วันที่ 15  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2564 
 
 
 
 

                                                             
 (นายวิบูลย์  ทาไธสง) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 
ที่ 193 /2564 

เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลรักษาราชการแทน 
ในต าแหน่งผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

………………................................……….  
เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  ด าเนินไปด้วยความ 

เรียบร้อย   คล่องตัวต่อการปฏิบัติราชการกรณีไม่มีผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบัติราชการได้แล้วแต่กรณี  เช่น เดินทางไปราชการ หรือลาด้วยเหตุต่างๆ หรือในกรณีต าแหน่งนั้น
ว่างลง 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕  และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิน่  พ.ศ. ๒๕๔๒  ประกอบข้อ 245 ,246 และข้อ 247  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. ๒๕๔6  ขอแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลในต าแหน่งต่อไปนี้ เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ดังนี้   

1. นายจักรพงษ์  ช่างปลูก ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด 
เลขที่ต าแหน่ง 20-3-01-2101-001 

ให้เป็นผู้รักษาราชการแทน กรณีท่ีผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ไม่อยู่หรืออยู่ 
แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทนท าหน้าที่หรือมีอ านาจหน้าที่
เช่นเดียวกับผู้อ านวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในระหว่างรักษาราชการแทน         

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2564  เป็นต้นไป 

                       สั่ง  ณ  วันที่ 15  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2564 
 
 

                                       
 

              (นายวิบูลย์  ทาไธสง) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 
ที่ 194 /2564 

เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลรักษาราชการแทน 
ในต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

………………................................……….  
เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  ด าเนินไปด้วยความ 

เรียบร้อย   คล่องตัวต่อการปฏิบัติราชการกรณีไม่มีผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หรือมีแต่
ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้แล้วแต่กรณี  เช่น เดินทางไปราชการ หรือลาด้วยเหตุต่างๆ หรือในกรณีต าแหน่ง
นั้นว่างลง  

                  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕  และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  ประกอบข้อ 245 ,246 และข้อ 247  แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๔6  ขอแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลในต าแหน่งต่อไปนี้ เป็น
ผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ดังนี้   

1. นางสาวธารญา  ธรโรจนอุดม  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
เลขที่ต าแหน่ง 20-3-11-2105-001 

ให้เป็นผู้รักษาราชการแทน กรณีท่ีผู้อ านวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ไม่อยู่ 
หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทนท าหน้าที่หรือมีอ านาจหน้าที่
เช่นเดียวกับผู้อ านวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ในระหว่างรักษาราชการแทน         

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2564  เป็นต้นไป 

                       สั่ง  ณ  วันที่ 15  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2564 
 
 

                                                             
              

 (นายวิบูลย์  ทาไธสง) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 

 
 
 
 


