
 

 

 

 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 

ที่  286/2563 
เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 

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

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6)  พ.ศ.2552 และจนถึงปัจจุบัน  ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์  ลงวันที่  24 ตุลาคม  2545 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ข้อ  244 จึงแต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นการล่วงหน้ากรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ เช่น ลา ไปประชุม อบรม    
สัมมนาฯลฯ ตามล าดับ  ดังนี้ 
  1. นางนิตยา  อาจจ านงค์   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 
  2. นายพีรพัฒน์  สังสีแก้ว        ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง 

  โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทน ท าหน้าที่หรือมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับ   
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ในระหว่างรักษาราชการแทน                               

ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                             สั่ง  ณ  วันที่  17  เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563                                                                              

                                                     

 

 
                                                                   (นางวิไล  ลิมไธสง) 
                                                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
ที่   287/๒๕63 

เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้รักษาราชการแทนรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

*************** 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6)  พ.ศ.2552  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์  ลงวันที่  24 ตุลาคม 2545 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ข้อ 245 จึงแต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทนรองปลัดเป็นการล่วงหน้ากรณีไม่
สามารถปฏิบัติราชการได้ เช่น ลา ไปประชุม  อบรมสัมมนา ฯลฯตามล าดับ  ดังนี้ 
 

  1. นางศิริกร  เกษจันทร์   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
2. นายอภิชาติ  ทบลม   ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด       

  โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทน ท าหน้าที่หรือมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับ   
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ในระหว่างรักษาราชการแทน                               

ทั้งนี ้ ต้ังแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

                              สั่ง  ณ  วันที่   17  เดือน ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕63 

                             

                                     

 
   (นางวิไล  ลิมไธสง) 

                                                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
ที่ 288 /๒๕63 

เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักปลัด 

*************** 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6)  พ.ศ.2552  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์  ลงวันที่  24 ตุลาคม 2545 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ข้อ 245 จึงแต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทนหัวหน้าส านักปลัด                
เป็นการล่วงหน้ากรณไีม่สามารถปฏิบัติราชการได้ เช่น ลา ไปประชุม  อบรมสัมมนา ฯลฯตามล าดับ  ดังนี้  
  

1.  นางศิริกร  เกษจันทร์    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม       
  2.  นางสาวสภุาพร  รอมไธสง         ต าแหน่ง นิติกรช านาญการ 
   

   โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทน ท าหน้าที่หรือมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับ  
หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ในระหว่างรักษาราชการแทน                               

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

                              สั่ง  ณ  วันที่  17   เดือน ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕63 

                             

 

                                     
   (นางวิไล  ลิมไธสง) 

                                                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
ที่   289/๒๕63 

เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองคลัง 

*************** 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6)  พ.ศ.2552  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์  ลงวันที่  24 ตุลาคม 2545 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ข้อ 245 จึงแต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองคลัง เป็นการ
ล่วงหน้ากรณไีม่สามารถปฏิบัติราชการได้ เช่น ลา ไปประชุม  อบรมสัมมนา ฯลฯตามล าดับ  ดังนี้ 
   

1.  นายอภิชาติ  ทบลม     ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด       
  2.  นางสาววาสนา  เบอร์ไธสง  ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
 

  โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทน ท าหน้าที่หรือมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับ  
ผู้อ านวยการกองคลัง ในระหว่างรักษาราชการแทน                               

ทั้งนี ้ ต้ังแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

                              สั่ง  ณ  วันที่   17 เดือน ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕63 

                             

 

                                     
   (นางวิไล  ลิมไธสง) 

                                                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 

ที่  290/2563 
เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง 

*************** 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6)  พ.ศ.2552  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์  ลงวันที่  24 ตุลาคม 2545 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ข้อ 245 จึงแต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง             
เป็นการล่วงหน้ากรณไีม่สามารถปฏิบัติราชการได้ เช่น ลา ไปประชุม  อบรมสัมมนา ฯลฯตามล าดับ  ดังนี้  
  

1.  นางศิริกร  เกษจันทร์    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม       
  2.  นายชัยชนะ โยงไธสง   ต าแหน่ง นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 
 

  โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทน ท าหน้าที่หรือมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับ  
ผู้อ านวยการกองช่าง ในระหว่างรักษาราชการแทน                               

ทั้งนี ้ ต้ังแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

                              สั่ง  ณ  วันที่   17  เดือน ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕63 
 
                                                                 
 
 

  (นางวิไล  ลิมไธสง) 
                                                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 

ที่  291/2563 
เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

*************** 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6)  พ.ศ.2552  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์  ลงวันที่  24 ตุลาคม 2545 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ข้อ 245 จึงแต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เป็นการล่วงหน้ากรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ เช่น ลา ไปประชุม   อบรมสัมมนา ฯลฯ 
ตามล าดับ  ดังนี้  
  1. นายพีรพัฒน์  สังสีแก้ว   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง  

2. นางสาวสกุณา  เวชไธสง    ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ       
   

  โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทน ท าหน้าที่หรือมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับ  
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในระหว่างรักษาราชการแทน                               

ทั้งนี ้ ต้ังแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

                              สั่ง  ณ  วันที่   17  เดือน ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕63 
 
                                                                 
 
 

  (นางวิไล  ลิมไธสง) 
                                                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 

ที่  292/2563 
เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

*************** 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6)  พ.ศ.2552  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์  ลงวันที่  24 ตุลาคม 2545 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ข้อ 245 จึงแต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
เป็นการล่วงหน้ากรณไีม่สามารถปฏิบัติราชการได้ เช่น ลา ไปประชุม  อบรมสัมมนา ฯลฯ ตามล าดับ  ดังนี้ 
  

1.  นางนิตยา  อาจจ านงค์    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง   
2.  นายอภิชาติ  ทบลม   ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด     

   

  โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทน ท าหน้าที่หรือมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับ  
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ในระหว่างรักษาราชการแทน                               

ทั้งนี ้ ต้ังแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

                              สั่ง  ณ  วันที่   17  เดือน ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕63 
 
                                                                 
 
 

  (นางวิไล  ลิมไธสง) 
                                                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์    

 

 

 

 

 

 

 


