
-ส าเนาคู่ฉบับ- 
 

ค าสั่งเทศบาลต าบลยะรัง 
ที่  21 /๒๕64 

  เรื่อง   แต่งตั้งผู้รักษาการในต าแหน่งของส านักปลัดเทศบาลและส่วนราชการต่างๆ  
..................................................................................... 

   

เพ่ือให้การปฏิบัติราชการและการบริหารงานของส านักหรือส่วนราชการกองต่าง ๆ                     
ของเทศบาลต าบลยะรังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงอาศัยอ านาจตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปัตตานีเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน ๒๕๔5 (แก้ไขเพ่ิมเติม) ข้อ 273 แต่งตั้งผู้รักษาการในต าแหน่ง 
กรณตี าแหน่งว่างลง หรือผู้ด ารงต าแหน่งไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ตามล าดับดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับ
ที ่

ต าแหน่ง ผู้รักษาการในต าแหน่ง 
 

 ส านักปลัดเทศบาล  
1 หัวหน้าฝ่ายปกครอง 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
เลขที่ต าแหน่ง 31-2-01-2101-002 

1. นางอาซียะห์  อุมา  
    นักวิเคราะห์วิเคราะห์นโยบายและแผน 
    ช านาญการ 
    เลขที่ต าแหน่ง 31-2-01-3103-001 
 

2. นายอฌราฝ อะหะหมัด สาและอารง 
    นักจัดการงานทะเบียนและบัตร 
    ช านาญการ  
    เลขที่ต าแหน่ง 31-2-01-3104-001 
 

2 นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) 
เลขที่ต าแหน่ง 31-2-01-3102-001 
 

1. นางแวรูณี วาแม 
    เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
    เลขที่ต าแหน่ง 31-2-01-4101-001 
 

3 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.) 
เลขที่ต าแหน่ง 31-2-01-3103-001 
 

1. นายอัซรีย์  ศุภศิริ 
    หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
    (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
    เลขที่ต าแหน่ง 31-2-01-2101-001 
    

4 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปก./ชก.) 
เลขที่ต าแหน่ง 31-2-01-3104-001 
 
 

1. นายอามะ โด 
    หัวหน้าฝ่ายปกครอง  
    (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
    เลขที่ต าแหน่ง 31-2-01-2101-002 
    (แต่งตั้งตามค าสั่งนายทะเบียนท้องถิ่น) 
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ล าดับ

ที ่
ต าแหน่ง ผู้รักษาการในต าแหน่ง 

 
5 เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 

เลขที่ต าแหน่ง 31-2-01-4101-001 
1. นางสาวโรสมีย์ แยนา 
    นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
    เลขที่ต าแหน่ง 31-2-01-3102-001 
 

6 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(ปง./ชง.)  
เลขที่ต าแหน่ง 31-2-01-4805-001 
 

1. นายมะซาลี สะนิ 
    พนักงานดับเพลิง 
    เลขที่ต าแหน่ง ป 01-001 
 

 กองคลัง  
7 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง  

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 
เลขที่ต าแหน่ง 31-2-04-2102-002 

1. นางวารุณี ศรีสุข 
    ผู้อ านวยการกองคลัง 
    (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
    เลขที่ต าแหน่ง 31-2-04-2102-001 
 

8 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.) 
เลขที่ต าแหน่ง 31-2-04-4201-001 
 

1. นางวารุณี ศรีสุข 
    ผู้อ านวยการกองคลัง 
    (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
    เลขที่ต าแหน่ง 31-2-04-2102-001 
 

9 เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) 
เลขที่ต าแหน่ง 31-2-04-4203-001 

1. นางนูรมาร์  ดอมอลอ 
    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
    (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
    เลขที่ต าแหน่ง 31-2-04-2102-002 
    (แต่งตั้งตามระเบียบฯ พัสดุ) 

 กองช่าง  
10 หัวหน้าฝ่ายการโยธา 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
เลขที่ต าแหน่ง 31-2-05-2103-002 

1. นายศุภชัย กลั่นศิริ 
    ผู้อ านวยการกองช่าง 
    (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
    เลขที่ต าแหน่ง 31-2-05-2103-001 
  

11 นายช่างโยธา (ปง./ชง.) 
เลขที่ต าแหน่ง 31-2-05-4701-001 
 

1. นายศุภชัย กลั่นศิริ 
    ผู้อ านวยการกองช่าง 
    (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
    เลขที่ต าแหน่ง 31-2-05-2103-001 
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ล าดับ

ที ่
ต าแหน่ง ผู้รักษาการในต าแหน่ง 

 
12 เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 

เลขที่ต าแหน่ง 31-2-05-4101-002 
 
 

1. นายศุภชัย กลั่นศิร ิ
    ผู้อ านวยการกองช่าง 
    (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
    เลขที่ต าแหน่ง 31-2-05-2103-001 

 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

13 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น) 
เลขที่ต าแหน่ง 31-2-06-2104-002 

1. นางสาวนูรีฮัน มูนิ๊ 
    เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
    เลขที่ต าแหน่ง 31-2-06-4601-001 
 

14 เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.) 
เลขที่ต าแหน่ง 31-2-06-4601-001 
 

1. นางนูรมาร์  ดอมอลอ 
    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
    (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
    เลขที่ต าแหน่ง 31-2-04-2102-002 
 

 กองการศึกษา  
15 หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 
เลขที่ต าแหน่ง 31-2-08-2107-002 

1. 1. นายอัซรีย์  ศุภศิริ 
    หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
    (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
    เลขที่ต าแหน่ง 31-2-01-2101-001 
 

16 นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) 
เลขที่ต าแหน่ง 31-2-08-3801-001 
 

1. นางสาวแวสารีฟะ  แวดอเลาะ 
    เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
    เลขที่ต าแหน่ง 31-2-08-4101-003 
 

17  เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 
เลขที่ต าแหน่ง 31-2-08-4101-003 
 

1.นางสาวกุลกนก ภูดิทสายแก้ว 
    หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  
    (นักบริหารงานการศึกษา) 
    เลขที่ต าแหน่ง 31-2-08-2107-002 
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ล าดับ

ที ่
ต าแหน่ง ผู้รักษาการในต าแหน่ง 

 
 กองการประปา  

18 หัวหน้าฝ่ายบริหารและซ่อมบ ารุง 
(นักบริหารงานการประปา ระดับต้น) 
เลขที่ต าแหน่ง 31-2-09-2106-002 

1. นางนูรมาร์  ดอมอลอ 
    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง 
    (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
    เลขที่ต าแหน่ง 31-2-04-2102-002 
 

 
19 เจ้าพนักงานประปา (ปง./ชง.) 

เลขที่ต าแหน่ง 31-2-09-4707-001 
 

 
 
 
 

 
ให้ผู้รักษาราชการแทนมีอ านาจหน้าที่ตามต าแหน่งที่รักษาการนั้น  ในกรณีที่มีกฎหมายอ่ืน 

กฎระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตามกฎหมาย หรือค าสั่งผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งให้                     
ผู้ด ารงต าแหน่งนั้น เป็นกรรมการหรือให้มีอ านาจหน้าที่ใด ก็ให้ผู้รักษาการในต าแหน่งท าหน้าที่กรรมการหรือ                 
มีอ านาจหน้าที่อย่างนั้น ในระหว่างที่รักษาการในต าแหน่ง แล้วแต่กรณี  
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
      

 

สั่ง  ณ  วันที่  16    มกราคม  พ.ศ.  ๒๕63 
    
 
 
                 (นายอาแซ  วาแม) 

                                       นายกเทศมนตรีต าบลยะรัง 
 

 

 

 

 


