
 
 
 
 
 
 
 
 
          ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงแป้น 

ที่              / ๒๕๖๑ 
    เรื่อง    แต่งตั้งผู้รักษำรำชกำรแทนหัวหน้ำส ำนักปลัด  

........................................................................................................  
  เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงแป้น เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ
อันก่อให้เกิดผลดีต่อทำงรำชกำรในกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน ควำมรวดเร็วในกำรปฏิบัติรำชกำร กระจำยควำม
รับผิดชอบตำมสภำพของต ำแหน่งทำงกำรบริหำร  

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๖๐ แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบิหำรส่วนต ำบล พ.ศ.
๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดอุดรธำนี เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกำยน ๒๕๔๕  หมวด 
๑๑  ข้อ ๒๔๖,๒๔๗,๒๔๘  จึงแต่งตั้งข้ำรำชกำรรักษำรำชกำรแทนหัวหน้ำส ำนักปลัด เป็นกำรล่วงหน้ำ คือ นำงสำวมยุรี  
เจริญรบ ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม  ต ำแหน่งเลขที่ ๗๓-๓-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๑  

           ให้เป็นผู้รักษำรำชกำร กรณีหัวหน้ำส ำนักปลัด ไม่อยู่ หรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็น
ผู้รักษำรำชกำรแทน ท ำหน้ำที่หรือมีอ ำนำจหน้ำที่เช่นเดียวกับหัวหน้ำส ำนักปลัดในระหว่ำงรักษำรำชกำร 

ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

  สั่ง  ณ  วันที่   ๒๘  ธันวำคม   พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
(ลงชื่อ)  จ.อ. 

      (พิสิทธิ์    นัทธี) 
          ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ปฏิบัติหน้ำที่ 

 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงแป้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
            ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงแป้น 

ที่              / ๒๕๖๑ 
    เรื่อง    แต่งตั้งผู้รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  

........................................................................................................  
  เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงแป้น เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ
อันก่อให้เกิดผลดีต่อทำงรำชกำรในกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน ควำมรวดเร็วในกำรปฏิบัติรำชกำร กระจำยควำม
รับผิดชอบตำมสภำพของต ำแหน่งทำงกำรบริหำร  

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๖๐ แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบิหำรส่วนต ำบล พ.ศ.
๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดอุดรธำนี เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกำยน ๒๕๔๕ หมวด 
๑๑ ข้อ ๒๔๖,๒๔๗,๒๔๘  จึงแต่งตั้งให้ นำงสำวสุลีพร  เพียเพ็ง รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (นักบริหำรงำนท้องถิ่น) 
ประเภทบริหำรท้องถิ่น ระดับต้น เลขที่ต ำแหน่ง ๗๓-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒ รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง เป็นกำร
ล่วงหน้ำ 

           ให้เป็นผู้รักษำรำชกำร กรณีหัวหน้ำส่วนโยธำ ไม่อยู่ หรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็น
ผู้รักษำรำชกำรแทน ท ำหน้ำที่หรือมีอ ำนำจหน้ำที่เช่นเดียวกับผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ในระหว่ำงรักษำรำชกำร 

ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

  สั่ง  ณ  วันที่   ๒๘  ธันวำคม   พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
(ลงชื่อ)  จ.อ. 

      (พิสิทธิ์    นัทธี) 
          ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ปฏิบัติหน้ำที่ 

 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงแป้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
      ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงแป้น 

    ที่              / ๒๕๖๑ 
    เรื่อง    แต่งตั้งผู้รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม  

........................................................................................................  
  เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงแป้น เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ
อันก่อให้เกิดผลดีต่อทำงรำชกำรในกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน ควำมรวดเร็วในกำรปฏิบัติรำชกำร กระจำยควำม
รับผิดชอบตำมสภำพของต ำแหน่งทำงกำรบริหำร  

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๖๐ แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบิหำรส่วนต ำบล พ.ศ.
๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดอุดรธำนี เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกำยน ๒๕๔๕ หมวด 
๑๑ ข้อ ๒๔๖,๒๔๗,๒๔๘  จึงแต่งตั้งให้ นำยสันติ  ยังอยู่ หัวหน้ำส ำนักปลัด (นักบริหำรงำนทั่วไป) ประเภทอ ำนวยกำร
ท้องถิ่น ระดับต้น เลขที่ต ำแหน่ง ๗๓-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑  รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม เป็นกำรล่วงหน้ำ 

           ให้เป็นผู้รักษำรำชกำร กรณีหัวหน้ำส่วนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ไม่อยู่ หรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นผู้รักษำรำชกำรแทน ท ำหน้ำที่หรือมีอ ำนำจหน้ำที่เช่นเดียวกับหัวหน้ำส่วนกำรศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม ในระหว่ำงรักษำรำชกำร 

ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

  สั่ง  ณ  วันที่     ๑   พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
(ลงชื่อ)  จ.อ. 

      (พิสิทธิ์    นัทธี) 
          ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ปฏิบัติหน้ำที่ 

 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงแป้น 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
       ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงแป้น 

  ที่              / ๒๕๖๑ 
       เรื่อง    แต่งตั้งผู้รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองคลัง  
........................................................................................................  

  เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงแป้น เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิ ภำพ
อันก่อให้เกิดผลดีต่อทำงรำชกำรในกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน ควำมรวดเร็วในกำรปฏิบัติรำชกำร กระจำยควำม
รับผิดชอบตำมสภำพของต ำแหน่งทำงกำรบริหำร  

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๖๐ แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบิหำรส่วนต ำบล พ.ศ.
๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดอุดรธำนี เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกำยน ๒๕๔๕ หมวด 
๑๑ ข้อ ๒๔๖,๒๔๗,๒๔๘  จึงแต่งตั้งให้ นำงสำวสุลีพร  เพียเพ็ง รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (นักบริหำรงำนท้องถิ่น) 
ประเภทบริหำรท้องถิ่น ระดับต้น เลขที่ต ำแหน่ง ๗๓-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒ รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองคลัง  เป็นกำร
ล่วงหน้ำ 

           ให้เป็นผู้รักษำรำชกำร กรณีผู้อ ำนวยกำรกองคลัง ไม่อยู่ หรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
เป็นผู้รักษำรำชกำรแทน ท ำหน้ำที่หรือมีอ ำนำจหน้ำที่เช่นเดียวกับผู้อ ำนวยกำรกองคลัง ในระหว่ำงรักษำรำชกำร 

ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

  สั่ง  ณ  วันที่  ๒๘ ธันวำคม   พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
(ลงชื่อ)  จ.อ. 

      (พิสิทธิ์    นัทธี) 
          ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ปฏิบัติหน้ำที ่

 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงแป้น 
 
 
 
 
 


