
 

   
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ ์

ที่  98/2566 
เรื่อง  การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน รกัษาราชการแทน  นายกองคก์ารบริหารส่วนตำบล                            

ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ 
------------------------------- 

 
เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์   เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มี

การสั่งการ  ควบคุม และติดตามประเมินผลโดยชัดเจน  และเพื่อความเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ในกรณี
หัวหน้าส่วนราชการ ไม่อยู่  หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้  จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 และ
มาตรา  25  วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  ประกอบ ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์  (ก.อบต.จ. สุรินทร์)  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2545 ข้อ  236  ข้อ  239 - 248   
ดงัต่อไปนี้ 

1. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  มอบให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน  
รักษาราชการแทน  ดังนี้  

     1.1  นางสาวเพ็ชรา  เสาแก้ว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  มอบให้   นายวิชัย       
เล้าสุวรรณ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน  รักษาราชการแทน  ดังนี้   

            1.1.1  กองคลัง  ได้แก่  งานการเงิน  บัญชี  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  งาน
ทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

       1.1.2  กองช่าง  ได้แก่  งานก่อสร้าง  งานออกแบบและควบคุมอาคาร  งาน
ประสานสาธารณูปโภค  งานผังเมือง    

1.1.3  สำนักปลัด  ได้แก่  งานบริหารทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่     
   1.2  นางสาวเพ็ชรา  เสาแก้ว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  มอบให้  นายศักดิ์ชัย  
พิมพ์ทนต์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน  รักษาราชการแทน  ดังนี้     
           1.1.1  สำนักปลัด  ได้แก่  งานนิติการ  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  งาน
ส่งเสริมการเกษตร     
           1.1.2  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ได้แก่  งานบริหารการศึกษา  งาน
ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

2. ให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ ในแต่ละสายงานตาม
โครงสรา้งส่วนราชการ ในกรณีเพื่อการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  ความรวดเรว็ในการปฏิบัติราชการ   
การกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของตำแหน่งของผู้มอบอำนาจ  และผู้รับมอบอำนาจต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบอำนาจตามวัตถุประสงค์ของการมอบอำนาจดังกล่าวในกรณ ี ดังนี ้



 

ตำแหน่งที่มอบอำนาจ 
สายงาน/ช่ือ/สกุล/ตำแหน่ง ผู้รับมอบอำนาจ 

สายงาน/งาน ชื่อ-สกุล 

หัวหน้าสำนักปลัด 
เลขที่ตำแหน่ง  

68-3-01-2101-001 

งานบริหารงานทัว่ไป 

นางสาวสวุรรณี  แกว้ด ี
ตำแหน่ง นักทรพัยากรบุคคล 
เลขที่ตำแหน่ง 68-3-01-3102-001 
 
 
 

งานการเจา้หน้าที ่

นางสาวสุวรรณี  แก้วดี 
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 
เลขที่ตำแหน่ง 68-3-01-3102-001 
 

งานนโยบายและแผน 
นางสาวสกุลรัตน์  ศิลางาม 
ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายแลแผน 
เลขที่ตำแหน่ง 68-3-01-3103-001 

งานนิติการ 

นายทรงศักดา   สีระสาร 
ตำแหน่งนิติกร 
เลขที่ตำแหน่ง 68-3-01-3105-001 
 

งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์ 

นายมงคล   พาชื่น 
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 
เลขที่ตำแหน่ง 68-3-01-3801-001 

งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

จอ.ดิเรก   เรียงเงิน 
ตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
เลขที่ตำแหน่ง 68-3-01-3810-001 

งานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

1. จอ.ดิเรก   เรียงเงิน 
ตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
เลขที่ตำแหน่ง 68-3-01-3810-001 
2. นายมงคล   พาชื่น 
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 
เลขที่ตำแหน่ง 68-3-01-3801-001 
 

งานกิจการสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

 

นางสาวธัญญา  ทัดศรี 
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
เลขที่ตำแหน่ง 68-3-01-4101-001 

งานส่งเสริมการเกษตร 
นายมงคล   พาชื่น 
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 
เลขที่ตำแหน่ง 68-3-01-3801-001 



 

ผู้อำนวยการกองคลัง 
เลขที่ตำแหน่ง  

68-3-04-2102-001 

งานการเงิน 
นางสาวอรทัย  ดาศรี 
ตำแหน่ง  นักวิชการคลัง 
เลขที่ตำแหน่ง 68-3-04-3202-001 

บัญชี 

นางสาววิลาสินีย์  งามปลอด 
ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี 
เลขที่ตำแหน่ง  68-3-04-3201-001 
 
 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
นางดวงดาว  สามารถ 
ตำแหน่ง  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
เลขที่ตำแหน่ง  68-3-04-3203-001 

งานทะเบียนทรัพย์สินและ
พัสด ุ

นางสาวชลธิชา  สินโท   
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 
เลขที่ตำแหน่ง 68-3-04-3803-001 

ผู้อำนวยการกองชา่ง 
เลขที่ตำแหน่ง  

68-3-05-2103-001 

งานก่อสร้าง 
 

นายสุริยากรณ์   เจนขนบ 
ตำแหน่ง  นายช่างโยธา 
เลขที่ตำแหน่ง 68-3-05-4701-001 

งานออกแบบและควบคุม
อาคาร 

นายสุริยากรณ์   เจนขนบ 
ตำแหน่ง  นายช่างโยธา 
เลขที่ตำแหน่ง 68-3-05-4701-001 

งานประสานสาธารณูปโภค 
 

นายสุริยากรณ์   เจนขนบ 
ตำแหน่ง  นายช่างโยธา 
เลขที่ตำแหน่ง 68-3-05-4701-001 
 

งานผังเมือง 
นายจิรชัย  วรรณศิริ 
ตำแหน่ง  นายช่างโยธา 
เลขที่ตำแหน่ง 68-3-05-4701-002 

ผู้อำนวยการกองการศกึษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เลขที่ตำแหน่ง  
68-3-08-2107-001 

งานบริหารงานการศกึษา 

 

นายวุฒิ  ระถาพล 
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา 
เลขที่ตำแหน่ง 68-3-08-3803-001 

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

นายวุฒิ  ระถาพล 
ตำแหน่ง  นักวชิาการศกึษา 
เลขที่ตำแหน่ง 68-3-08-3803-001 

2. ให้พนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน ปลัดและหัวหน้าส่วน ในกรณีที่มีเหตุเร่งด่วน และปลัด 
หรือหัวหน้าส่วนราชการ ไม่สามารถปฏิบัติราชการแทนได้ในขณะนั้น โดยให้ผู้รักษาราชการแทน พิจารณาถึง 
เหตุความเร่งด่วนตามเหตุผลและความจำเป็น  ดังนี ้

 



 
ตำแหน่งที่รักษาราชการแทน ผู้ที่รักษาราชการแทน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

เลขที่ตำแหน่ง  68-3-00-1101-001 
นางสภัตรา  บุญศิริ 
ผู้อำนวยการกองคลัง 
เลขที่ตำแหน่ง 68-3-04-2102-001 

หัวหน้าสำนักปลัด 
เลขที่ตำแหน่ง 68-3-01-2101-001 

นายมงคล   พาชื่น 
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 
เลขที่ตำแหน่ง 68-3-01-3801-001 
 
 

ผู้อำนวยการกองคลัง 
เลขที่ตำแหน่ง 68-3-04-2102-001 

นางสาววิลาสินีย์  งามปลอด 
ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี 
เลขที่ตำแหน่ง  68-3-04-3201-001 

ผูอ้ำนวยการกองชา่ง 
เลขที่ตำแหน่ง 68-3-05-2103-001 

นายสุริยากรณ์   เจนขนบ 
ตำแหน่ง  นายชา่งโยธา 
เลขที่ตำแหน่ง 68-3-05-4701-001 
 

ผู้อำนวยการกองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
เลขที่ตำแหน่ง 68-3-08-2107-001 

นายวุฒิ  ระถาพล 
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา 
เลขที่ตำแหน่ง 68-3-08-3803-001 

 
            โดยให้ผู้ที่ได้รบัแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ปลัด
และหัวหน้าส่วนราชการ  รายงานผลการดำเนนิงานของผู้รับมอบอำนาจตามคำสั่งนี้  ตามระยะเวลาเป็น
ปีงบประมาณนั้นๆ  ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ  อย่างน้อยปีละ 1  ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคม   

 ทั้งนี้  บัดนี้เป็นต้นไป 
  
           สั่ง  ณ  วันที ่ 28  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 
 
 
 

         (นางสาวเพ็ชรา  เสาแก้ว) 
          นายกองค์การบริหารสว่นตำบลแสลงพันธ์ 
 
 
 
 
 

 


