
 

 

 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์ 

ที ่160 /2564 

เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
และหัวหน้าส่วนราชการ  

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

  เพ่ือให้การบริหารงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย              
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ กรณีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส่วน
ราชการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ 

                     อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง หลักเกณฑ์        
และเงื่ อนไขเกี่ ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ข้อ 244 และข้อ 245                            
ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2554  จึงแต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และ 
หัวหน้าส่วนราชการ ดังนี้ 

  กรณีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ จึงขอแต่งตั้งข้าราชการ
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
  1. นายนรินทร์  ศรีอุทา  ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   
  2. นางปาริชาติ  ใจศรี  ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

  ให้เป็นผู้รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กรณีที่ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทน ท าหน้าที่หรือมีอ านาจหน้าที่
เช่นเดียวกับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ในระหว่างรักษาราชการแทน    

                      กรณีหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้                 
จึงขอแต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทนหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
  1. นายเพชร  ลามค า        ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  2. นายณรงค์ฤทธิ์  ชัยงาม ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล 
  3. จ่าเอกทองปุ่น สกุลซ้ง   ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

  ให้เป็นผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กรณีหัวหน้าส านักปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทน  
ท าหน้าที่หรือมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ในระหว่างรักษาราชการแทน    
 
 
 
 
 
 
 
 

/กรณีผู้อ านวยการกองคลัง…. 
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                           กรณีผู้อ านวยการกองคลัง ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ จึงขอแต่งตั้งข้าราชการรักษา
ราชการแทนผู้อ านวยการกองคลัง ตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 1. นางปาริชาติ  ใจศรี  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด  
 2. นางมลิวรรณ ประชาชัย ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

  ให้เป็นผู้รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองคลัง กรณีผู้อ านวยการกองคลัง ไม่อยู่หรือ             
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทน ท าหน้าที่หรือมีอ านาจหน้าที่ เช่นเดียวกับ
ผู้อ านวยการกองคลัง ในระหว่างรักษาราชการแทน    

                           กรณีผู้อ านวยการกองช่าง ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ จึงขอแต่งตั้งข้าราชการรักษา
ราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง ตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 1. นายนรินทร์  ศรีอุทา ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 2. นายสุวนัย  สาวะริพล ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ   

  ให้เป็นผู้รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองช่าง กรณีผู้อ านวยการกองช่างไม่อยู่หรือ             
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทน ท าหน้าที่หรือมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับ
ผู้อ านวยการกองช่าง ในระหว่างรักษาราชการแทน    

                           กรณีผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้              
จึงขอแต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 1. นายนรินทร์  ศรีอุทา  ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
. 2. นายศุภชัย  นาอุดม  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง  

  ให้เป็นผู้รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กรณีผู้อ านวยการ          
กองสาธารณสุขฯ ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทน ท าหน้าที่หรือมี
อ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในระหว่างรักษาราชการแทน  

                         กรณีผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้              
จึงขอแต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 1. นายนรินทร์  ศรีอุทา  ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 2. นางพตจนีย์  ศิริปะกะ ต าแหน่ง ครู  

  ให้เป็นผู้รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรณีผู้อ านวยการ          
กองการศึกษาฯ ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทน ท าหน้าที่หรือ          
มีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในระหว่างรักษาราชการแทน  

 

 
 
 
 

/กรณีผู้... 
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                         กรณีผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ จึงขอแต่งตั้ง
ข้าราชการรักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 1. นายวิทยา  ชาปู ่  ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 
 2. นายนรินทร์  ศรีอุทา  ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 3. นางมลิวรรณ ประชาชัย ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

  ให้เป็นผู้รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม กรณีผู้อ านวยการกองสวัสดิการ
สังคม ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทน ท าหน้าที่หรือมีอ านาจ
หน้าที่เช่นเดียวกับผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ในระหว่างรักษาราชการแทน  

 

ทั้งนี้   ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป 

                              สั่ง  ณ  วันที่  11  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 

                                                       
                                                   (นางสาววันเพ็ญ  ฉั่นพัฒนาพงศ์) 
                   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


