
 
 

 

 
ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเทพำลัย 

ที่       229/2564 
เรื่อง แต่งตั้งพนักงำนส่วนต ำบลรักษำรำชกำรแทนหัวหน้ำส ำนักปลัด 

  **************** 

เพ่ือให้กำรบริหำรงำนในส ำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเทพำลัยเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
และคล่องตัว  กรณีหัวหน้ำส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ไม่อยู่หรือไม่อำจปฏิบัติรำชกำรได้ 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 60  แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552  จึงแต่งตั้งข้ำรำชกำรรักษำรำชกำรแทนหัวหน้ำส ำนักปลัด  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นกำรล่วงหน้ำ  ดังนี้ 
   

  1.  นำงสำวรส  จ ำปำเรือง  ต ำแหน่ง  นักทรัพยำกรบุคคล 
  2.  นำงจิรำภรณ์  ยังกลำง ต ำแหน่ง  นักจัดกำรงำนทั่วไป 
  2.  นำยวรวิทย์  กำรถำง  ต ำแหน่ง  นักพัฒนำชุมชน 
  3.  พ.จ.อ.ทิวำกร  พิรักษำ ต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
  4. นำงสำวรชต์พร  เพ็งประเสริฐ ต ำแหน่ง  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
  5. นำงอำภำพร  จินตนำมณีรัตน์ ต ำแหน่ง   เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
 

  ให้เป็นผู้รักษำรำชกำรแทน  กรณีที่หัวหน้ำส ำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม่อำจปฏิบัติ
หน้ำที่ได้  ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นผู้รักษำรำชกำรแทน  ท ำหน้ำที่หรือมีอ ำนำจเช่นเดียวกับหัวหน้ำส ำนักปลัด 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในระหว่ำงรักษำรำชกำรแทน 

ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

    สั่ง  ณ  วันที่    22   เดือน  กรกฎำคม  พ.ศ.  2564 
 

  
      (ลงชื่อ) 
       (นำยพิสุทธิ์  พร้อมจะบก) 
       นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเทพำลัย 

 

 
 
 

 



 
 
 

 

 
ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเทพำลัย 

ที่       5 /2560 
เรื่อง แต่งตั้งพนักงำนส่วนต ำบลรักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ 

  **************** 

เพ่ือให้กำรบริหำรงำนในส่วนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเทพำลัย
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและคล่องตัว  กรณีผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ไม่มีผู้ด ำรง
ต ำแหน่ง ไม่อยู่ หรือไม่อำจปฏิบัติรำชกำรได้ 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 60  แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552  จึงแต่งตั้งข้ำรำชกำรรักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำร
กองกำรศึกษำ  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นกำรล่วงหน้ำ  ดังนี้ 
  1.  นำงวรำภรณ์    พรมชำติ   ต ำแหน่ง  คร ู
  2.  นำงอริสรำ       ธนำวร  ต ำแหน่ง  คร ู  
 

  ให้เป็นผู้รักษำรำชกำรแทน  กรณีท่ีหัวหน้ำส่วนกำรศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้  ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นผู้รักษำรำชกำรแทน  ท ำหน้ำที่หรือมีอ ำนำจ
เช่นเดียวกับหัวหน้ำส่วนกำรศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในระหว่ำงรักษำรำชกำรแทน 

ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

    สั่ง  ณ  วันที่   4     เดือน  มกรำคม  พ.ศ.  2560 
 

  
      (ลงชื่อ) 
       (นำยพิสุทธิ์  พร้อมจะบก) 
       นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเทพำลัย 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเทพำลัย 

ที่        53 /2561 
เรื่อง แต่งตั้งพนักงำนส่วนต ำบลรักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 

  **************** 

เพ่ือให้กำรบริหำรงำนในกองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเทพำลัยเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
และคล่องตัว  กรณีผู้อ ำนวยกำรกองคลัง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ไม่อยู่หรือไม่อำจปฏิบัติรำชกำรได้ 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 60  แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 จึงแต่งตั้งข้ำรำชกำรรักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำร
กองคลัง    องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นกำรล่วงหน้ำ  ดังนี้ 
  1.  นำยอำทรณ์    กิจจำ  ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรเงินและบัญชี 
  2.  นำงสำวนงค์นุช  เกำะสังข์  ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้ 
  3.  นำงกุหลำบ    บุญเรือง  ต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 
  4.  นำงเกษศินีย์  โทสิงห์   ต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนพัสดุ 
   

  ให้เป็นผู้รักษำรำชกำรแทน  กรณีท่ีผู้อ ำนวยกำรกองคลัง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม่อำจปฏิบัติ
หน้ำที่ได้  ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นผู้รักษำรำชกำรแทน  ท ำหน้ำที่หรือมีอ ำนำจเช่นเดียวกับหัวหน้ำผู้อ ำนวยกำร
กองคลัง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในระหว่ำงรักษำรำชกำรแทน 

ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

    สั่ง  ณ  วันที่   27    เดือน  กุมภำพันธ์  พ.ศ.  2561 
 

  
      (ลงชื่อ) 
       (นำยพิสุทธิ์  พร้อมจะบก) 
       นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเทพำลัย 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเทพำลัย 

ที่       7/2560 
เรื่อง แต่งตั้งพนักงำนส่วนต ำบลรักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 

  **************** 

เพ่ือให้กำรบริหำรงำนในส่วนโยธำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเทพำลัยเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
และคล่องตัว  กรณีหัวหน้ำส่วนโยธำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ไม่อยู่หรือไม่อำจปฏิบัติรำชกำรได้ 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 60  แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552  จึงแต่งตั้งข้ำรำชกำรรักษำรำชกำรแทนหัวหน้ำส่วน
โยธำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นกำรล่วงหน้ำ  ดังนี้ 
   

  1.  นำยเทิดพงศ์ มีศิลป์   ต ำแหน่ง  หัวหน้ำส ำนักปลัด 
  2.  นำยนิเวศน์  เสนนอก  ต ำแหน่ง   ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ 
 

  ให้เป็นผู้รักษำรำชกำรแทน  กรณีที่ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม่อำจปฏิบัติ
หน้ำที่ได้  ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นผู้รักษำรำชกำรแทน  ท ำหน้ำที่หรือมีอ ำนำจเช่นเดียวกับผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในระหว่ำงรักษำรำชกำรแทน 

ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

    สั่ง  ณ  วันที่    4      เดือน  มกรำคม  พ.ศ.  2560 
 

  
      (ลงชื่อ) 
       (นำยพิสุทธิ์  พร้อมจะบก) 
       นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเทพำลัย 

 

 
 
 
 
 
 


