
 

   ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร 

            ที่    251   /  2562 

   เรื่อง   แต่งต้ังผู้รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 

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

เพ่ือให้การบรหิารกิจการขององค์การบรหิารสว่นต าบลบ้านเพชร   เป็นไปดว้ยความ 

เรียบรอ้ย รวดเร็ว    และใหม้ีผู้บุคคลที่จะปฏบิติังานแทนกรณีที่ไม่มีผู้อ านวยการกองคลังหรือมีแต่ไม่อยู่ หรือไม่

อาจปฏิบัติราชการได้ตามปกติ และเพื่อการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนไดอ้ย่างมี ประสทิธิภาพ และเพ่ือ

ประโยชน์สุขของประชาชนตามหลักเกณฑ์การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อปท. ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๒๙๒๙ ลงวันที่ ๓๑ สงิหาคม ๒๕๕๐ ประกอบกับ หนังสือส ำนักงำน   

ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว36 ลงวันที่   15 กรกฎำคม  2562  
 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒๔๔  ของประกาศคณะกรรมการพนักงานสว่นต าบล 

จังหวัดชัยภูมิ  เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลขององค์การบรหิารสว่นต าบล จึง

แตง่ต้ังผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองคลัง คือ  นำยศุภชัย  ชำญวิจิตร   ต ำแหน่ง  ปลดัองค์กำรบรหิำร

สว่นต ำบล  เป็นผูรั้กษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
 

ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป ค าสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับค าสั่งน้ีให้ใช้ค าสั่งน้ีแทน  
 

สั่ง   ณ วันที่  1   เดอืน  ตุลำคม  พ.ศ.2562 

 

(ลงช่ือ)                  

            (นำยธีรวัจน ์  ธรรมโสภำรัตน์) 

                       นำยกองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลบ้ำนเพชร 

 
 
 

 

 

 

 



 

      ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร 

            ที่  252 /  2562 

เรื่อง   แต่งต้ังผู้รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม 

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

เพ่ือให้การบรหิารกิจการขององค์การบรหิารสว่นต าบลบ้านเพชร   เป็นไปดว้ยความ 

เรียบรอ้ย รวดเร็ว    และใหม้ีผู้บุคคลที่จะปฏบิติังานแทนกรณีที่ไม่มีผู้อ านวยการกองสวัสดกิารสังคมหรือมีแต่

ไมอ่ยู่ หรือไมอ่าจปฏิบัติราชการได้ตามปกติ และเพื่อการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ และเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนตามหลักเกณฑ์การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อปท.   

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๒๙๒๙ ลงวันที่ ๓๑ สงิหาคม ๒๕๕๐ ประกอบกับ หนังสือ

ส ำนักงำน   ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว36 ลงวันที่   15 กรกฎำคม  2562  
 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒๔๔  ของประกาศคณะกรรมการพนักงานสว่นต าบล 

จังหวัดชัยภูมิ  เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลขององค์การบรหิารสว่นต าบล จึง

แตง่ต้ังผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม คือ  นำยศุภชัย  ชำญวิจิตร   ต ำแหน่ง             

ปลัดองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล  เป็นผูรั้กษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม 
 

ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป ค าสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับค าสั่งน้ีให้ใช้ค าสั่งน้ีแทน  
 

สั่ง   ณ วันที่  1  เดอืน ตุลำคม  พ.ศ.2562 

 

(ลงช่ือ)          

            (นำยธีรวัจน ์  ธรรมโสภำรัตน์) 

                       นำยกองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลบ้ำนเพชร 

 
 
 

 

 

 

 



 

  ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร 

            ที่  253 /  2562 

เรื่อง   แต่งต้ังผู้รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 

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

เพ่ือให้การบรหิารกิจการขององค์การบรหิารสว่นต าบลบ้านเพชร   เป็นไปดว้ยความ 

เรียบรอ้ย รวดเร็ว    และใหม้ีผู้บุคคลที่จะปฏบิติังานแทนกรณีที่ไม่มีผู้อ านวยการกองช่าง หรือมีแต่ไม่อยู่ 

หรือไมอ่าจปฏิบัติราชการได้ตามปกติ และเพ่ือการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อยา่งมี ประสิทธิภาพ 

และเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนตามหลักเกณฑ์การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อปท. ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๒๙๒๙ ลงวันที่ ๓๑ สงิหาคม ๒๕๕๐ ประกอบกับ หนังสือส ำนักงำน   

ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว36 ลงวันที่   15 กรกฎำคม  2562  
 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒๔๔  ของประกาศคณะกรรมการพนักงานสว่นต าบล 

จังหวัดชัยภูมิ  เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลขององค์การบรหิารสว่นต าบล จึง

แตง่ต้ังผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง คือ  นำยศุภชัย  ชำญวิจิตร   ต ำแหน่ง  ปลัดองค์กำรบรหิำร

สว่นต ำบล  เป็นผูรั้กษำรำชกำรแทนผู้อ านวยการกองช่าง  
 

ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป ค าสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับค าสั่งน้ีให้ใช้ค าสั่งน้ีแทน  
 

สั่ง   ณ วันที่  1    เดอืน  ตุลำคม  พ.ศ.2562 

 

(ลงช่ือ)                 

            (นำยธีรวัจน ์  ธรรมโสภำรัตน์) 

                       นำยกองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลบ้ำนเพชร 

 
 
 

 

 

 

 



 

     ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร 

            ที่ 254 /  2562 

เรื่อง   แต่งต้ังผู้รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

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

เพ่ือให้การบรหิารกิจการขององค์การบรหิารสว่นต าบลบ้านเพชร   เป็นไปดว้ยความ 

เรียบรอ้ย รวดเร็ว    และใหม้ีผู้บุคคลที่จะปฏบิติังานแทนกรณีที่ไม่มีผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรมหรือมีแตไ่มอ่ยู่ หรือไมอ่าจปฏิบัติราชการได้ตามปกติ และเพื่อการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน

ได้อยา่งมี ประสิทธิภาพ และเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนตามหลักเกณฑ์การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ 

อปท. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๒๙๒๙ ลงวันที่ ๓๑ สงิหาคม ๒๕๕๐ ประกอบกับ 

หนังสือส ำนักงำน   ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว36 ลงวันที่   15 กรกฎำคม  2562 
 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒๔๔  ของประกาศคณะกรรมการพนักงานสว่นต าบล 

จังหวัดชัยภูมิ  เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลขององค์การบรหิารสว่นต าบล จึง

แตง่ต้ังผู้รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  คือ  นำงปรัชญำภรณ์   มังกร 

ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง  เป็นผูรั้กษำรำชกำรแทนผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 

ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป ค าสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับค าสั่งน้ีให้ใช้ค าสั่งน้ีแทน  
 

สั่ง   ณ วันที ่ 1  เดอืน ตุลำคม  พ.ศ.2562 

 

(ลงช่ือ)                  

            (นำยธีรวัจน ์  ธรรมโสภำรัตน์) 

                       นำยกองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลบ้ำนเพชร 

 
 
 

 

 

 



 

   ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร 

            ที่  255  /  2562 

เรื่อง   แต่งต้ังผู้รักษำกำรหัวหน้ำส ำนักปลดั 

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

เพ่ือให้การบรหิารกิจการขององค์การบรหิารสว่นต าบลบ้านเพชร   เป็นไปดว้ยความ 

เรียบรอ้ย รวดเร็ว    และใหม้ีผู้บุคคลที่จะปฏบิติังานแทนกรณีที่ไม่มีหัวหน้าส านักปลัดหรือมีแตไ่มอ่ยู่ หรือไม่

อาจปฏิบัติราชการได้ตามปกติ และเพื่อการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนไดอ้ย่างมี ประสิทธิภาพ และเพ่ือ

ประโยชน์สุขของประชาชนตามหลักเกณฑ์การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อปท. ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๒๙๒๙ ลงวันที่ ๓๑ สงิหาคม ๒๕๕๐ ประกอบกับ หนังสือส ำนักงำน   

ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว36 ลงวันที่   15 กรกฎำคม  2562   
 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒๔๔  ของประกาศคณะกรรมการพนักงานสว่นต าบล 

จังหวัดชัยภูมิ  เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลขององค์การบรหิารสว่นต าบล จึง

แตง่ต้ังผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักปลัด  คือ  นำงสำวธำรทิพย์   น้อยสุวรรณ์ ต ำแหน่ง  หัวหน้ำฝ่ำย

บรหิำรงำนทั่วไป  เป็นผูรั้กษำกำรหัวหน้าส านักปลัด  
 

ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป ค าสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับค าสั่งน้ีให้ใช้ค าสั่งน้ีแทน  
 

สั่ง   ณ วันที่  1 เดอืน ตุลำคม  พ.ศ.2562 

 

(ลงช่ือ)                 

            (นำยธีรวัจน ์  ธรรมโสภำรัตน์) 

                       นำยกองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลบ้ำนเพชร 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


