
 
ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกเรงิรมย ์

ที่ 253/๒๕๖๔ 
เรื่อง  แต่งตั้งผู้ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

................................. 
 

ด้วยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกเริงรมย์ ได้มีกำรปรับปรุงแผนอัตรำก ำลัง ๓ ปี ตำมประกำศ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกเริงรมย์ เรื่อง ประกำศใช้แผนอัตรำก ำลัง ๓ ปี ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 
(ปรับปรุงครั้งที่ ๑/๒๕๖๔) โดยมีกำรปรับปรุงโครงสร้ำงส่วนรำชกำร ตำมแผนอัตรำก ำลังใหม่ ตำมมติคณะกรรมกำร
พนักงำส่วนต ำบลจังหวัดชัยภูมิ ในกำรประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนำยน ๒๕๖๔ และองค์กำรบริหำรสว่น
ต ำบลโคกเริงรมย์ ได้ก ำหนดกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ออกเป็น ๓ งำนหลัก 
ดังนี ้

๑) งำนบริหำรกำรศึกษำ 
๒) งำนบ ำรุงศิลปะจำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถ่ิน และวัฒนธรรม 
๓) งำนโรงเรียน งำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๕ และมำตรำ ๒๕ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคล
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมำตรำ ๖๐ แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับ ข้อ ๒๔ แห่งประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัง
ชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลจังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ ๒๔ ตุลำคม ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบนั  เพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรภำยใน
กองกำรศึกษำฯ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย รวดเร็ว มีประสิทธิภำพ เกิดควำมคล่องตัวในกำรปฏิบัติรำชกำร สำมำรถ
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชนผู้มำใช้บริกำร กรณีผู้อ ำนวยกองกำรศึกษำฯ ไม่อยู่ หรือไม่สำมำรถปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำรได้ จึงยกเลิกค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกเริงรมย์ ที่ ๗๗๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกำยน 
๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ และแต่งตั้งผู้ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำร
กองกำรศึกษำ แทนค ำสั่งเดิมตำมล ำดับ ดังนี้ 

๑. นำงสำวเดือนเพ็ญ  เสียมไธสงค์  
ต ำแหน่ง ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (นักบริหำรงำนท้องถ่ิน ระดับต้น) 
เลขที่ต ำแหน่ง ๑๐ – ๓ – ๐๐ – ๑๑๐๑ – ๐๐๑ 

๒. นำงนิศำรัตน์  แสงจักร์  
ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม (นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม ระดับต้น) 
เลขที่ต ำแหน่ง ๑๐ – ๓ – ๑๑ – ๒๑๐๕ – ๐๐๑ 

 
 

/ ๓.นำงลภัสรดำ... 
 



-๒- 
 
๓. นำงลภัสรดำ  ทั้งพรม  ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรศึกษำ ระดับปฏิบัติกำร 

ต ำแหน่ง  ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรศึกษำ ระดับปฏิบัติกำร 
เลขที่ต ำแหน่ง ๑๐ – ๓ – ๐๘ – ๓๘๐๓ – ๐๐๑ 

 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

           สั่ง   ณ   วันที่     5      เดือน กรกฎำคม   พ.ศ.   ๒๕๖๔ 
 

                    
                          (นำงสำวเดือนเพ็ญ  เสียมไธสง) 

      ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ปฏิบัติหน้ำที่ 
       นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกเริงรมย์ 
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ด้วยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกเริงรมย์ ได้มีกำรปรับปรุงแผนอัตรำก ำลัง ๓ ปี ตำมประกำศ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกเริงรมย์ เรื่อง ประกำศใช้แผนอัตรำก ำลัง ๓ ปี ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 
(ปรับปรุงครั้งที่ ๑/๒๕๖๔) โดยมีกำรปรับปรุงโครงสร้ำงส่วนรำชกำร ตำมแผนอัตรำก ำลังใหม่ ตำมมติคณะกรรมกำร
พนักงำส่วนต ำบลจังหวัดชัยภูมิ ในกำรประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนำยน ๒๕๖๔ และองค์กำรบริหำรสว่น
ต ำบลโคกเริงรมย์ ได้ก ำหนดกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ออกเป็น ๓ งำนหลัก 
ดังนี ้

๑) งำนบริหำรกำรศึกษำ 
๒) งำนบ ำรุงศิลปะจำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถ่ิน และวัฒนธรรม 
๓) งำนโรงเรียน งำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๕ และมำตรำ ๒๕ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคล
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมำตรำ ๖๐ แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับ ข้อ ๒๔ แห่งประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัง
ชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลจังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ ๒๔ ตุลำคม ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบนั  เพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรภำยใน
กองกำรศึกษำฯ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย รวดเร็ว มีประสิทธิภำพ เกิดควำมคล่องตัวในกำรปฏิบัติรำชกำร สำมำรถ
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชนผู้มำใช้บริกำร กรณีผู้อ ำนวยกองกำรศึกษำฯ ไม่อยู่ หรือไม่สำมำรถปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำรได้ จึงยกเลิกค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกเริงรมย์ ที่ ๗๗๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกำยน 
๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ และแต่งตั้งผู้ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำร
กองกำรศึกษำ แทนค ำสั่งเดิมตำมล ำดับ ดังนี้ 

๑. นำงสำวเดือนเพ็ญ  เสียมไธสงค์  
ต ำแหน่ง ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (นักบริหำรงำนท้องถ่ิน ระดับต้น) 
เลขที่ต ำแหน่ง ๑๐ – ๓ – ๐๐ – ๑๑๐๑ – ๐๐๑ 

๒. นำงนิศำรัตน์  แสงจักร์  
ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม (นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม ระดับต้น) 
เลขที่ต ำแหน่ง ๑๐ – ๓ – ๑๑ – ๒๑๐๕ – ๐๐๑ 

 
 

/ ๓.นำงลภัสรดำ... 
 



-๒- 
 
๓. นำงลภัสรดำ  ทั้งพรม  ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรศึกษำ ระดับปฏิบัติกำร 

ต ำแหน่ง  ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรศึกษำ ระดับปฏิบัติกำร 
เลขที่ต ำแหน่ง ๑๐ – ๓ – ๐๘ – ๓๘๐๓ – ๐๐๑ 

 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

           สั่ง   ณ   วันที่    5      เดือน กรกฎำคม   พ.ศ.   ๒๕๖๔ 
 

                    
                          (นำงสำวเดือนเพ็ญ  เสียมไธสง) 

      ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ปฏิบัติหน้ำที่ 
       นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกเริงรมย์ 

 
 

 
ลงนำม     วันที่   5   ก.ค. ๒๕๖๔     ปลัดฯ/ทำน 
ลงนำม              วันที่   5   ก.ค. ๒๕๖๔     หัวหน้ำฯ/ตรวจ 

ลงนำม        วันที่   5  ก.ค. ๒๕๖๔      นักทรัพยำกรบุคคล/ร่ำง/พิมพ ์
 


