
 

   
ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร 

    ที่   323  /2563 
เรื่อง  กำรแต่งตั้งผู้ปฏิบัติรำชกำรแทนหัวหน้ำส ำนักปลัด 

------------------------------- 
 

เพ่ือให้กำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  มีกำร
สั่งกำร  ควบคุม และติดตำมประเมินผลโดยชัดเจน  และเพ่ือควำมเหมำะสมแก่กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร  ในกรณี
หัวหน้ำส่วนรำชกำร ไม่อยู่  หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรได้  จึงอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 15 และ
มำตรำ  25  วรรคท้ำย แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  ประกอบ ประกำศ
คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดชัยภูมิ  (ก.อบต.จ. ชัยภูมิ )  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำร
บริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ลงวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2545 ข้อ 239 - 248 รำยละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1.ให้พนักงำนส่วนต ำบล รำย นางสาวธารทิพย์  น้อยสุวรรณ์  ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป  ( นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น )  เลขที่ต าแหน่ง  10-3-01-2101-002  ปฏิบัติรำชกำรแทน     
หัวหน้ำส ำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรตำมโครงสร้ำงส่วนรำชกำร ในกรณีเพ่ือกำรอ ำนวยควำมสะดวก
แก่ประชำชน  ควำมรวดเร็วในกำรปฏิบัติรำชกำร  กำรกระจำยควำมรับผิดชอบตำมสภำพของต ำแหน่งของผู้มอบ
อ ำนำจ  และผู้รับมอบอ ำนำจต้องปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบอ ำนำจตำมวัตถุประสงค์ของกำรมอบอ ำนำจดังกล่ำวใน
กรณี ดังนี้ 
 
 

           สั่ง  ณ  วันที่   1   เดือน ตุลำคม   พ.ศ. 2563 
 
 
   

           (นำยธีรวัจน์  ธรรมโสภำรัตน์ ) 
               นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 



   
ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร 

    ที่   325 /2563 
เรื่อง  กำรแต่งตั้งผู้ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 

------------------------------- 
 

เพ่ือให้กำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  มีกำร
สั่งกำร  ควบคุม และติดตำมประเมินผลโดยชัดเจน  และเพ่ือควำมเหมำะสมแก่กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร  ในกรณี
หัวหน้ำส่วนรำชกำร ไม่อยู่  หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรได้  จึงอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 15 และ
มำตรำ  25  วรรคท้ำย แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  ประกอบ ประกำศ
คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดชัยภูมิ  (ก.อบต.จ. ชัยภูมิ )  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำร
บริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ลงวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2545 ข้อ 239 - 248 รำยละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1.ให้พนักงำนส่วนต ำบล รำย นางสาวสุพัตรา  อาบสุวรรณ์  ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี
ช านาญการ  เลขที่ต าแหน่ง  10-3-04-3201-001  ปฏิบัติรำชกำรแทน   ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลบ้ำนเพชรตำมโครงสร้ำงส่วนรำชกำร ในกรณีเพ่ือกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน  ควำมรวดเร็วใน
กำรปฏิบัติรำชกำร  กำรกระจำยควำมรับผิดชอบตำมสภำพของต ำแหน่งของผู้มอบอ ำนำจ  และผู้รับมอบอ ำนำจต้อง
ปฏิบัติหน้ำที่ท่ีได้รับมอบอ ำนำจตำมวัตถุประสงค์ของกำรมอบอ ำนำจดังกล่ำวในกรณี ดังนี้ 
 
 

           สั่ง  ณ  วันที่   1   เดือน ตุลำคม   พ.ศ. 2563 
 
 
   

           (นำยธีรวัจน์  ธรรมโสภำรัตน์ ) 
               นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร 

    ที่   326  /2563 
เรื่อง  กำรแต่งตั้งผู้ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 

------------------------------- 
 

เพ่ือให้กำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  มีกำร
สั่งกำร  ควบคุม และติดตำมประเมินผลโดยชัดเจน  และเพ่ือควำมเหมำะสมแก่กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร  ในกรณี
หัวหน้ำส่วนรำชกำร ไม่อยู่  หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรได้  จึงอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 15 และ
มำตรำ  25  วรรคท้ำย แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  ประกอบ ประกำศ
คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดชัยภูมิ  (ก.อบต.จ. ชัยภูมิ )  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำร
บริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ลงวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2545 ข้อ 239 - 248 รำยละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1.ให้พนักงำนส่วนต ำบล รำย   นายศุภชัย  ชาญวิจิตร  ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเพชร    เลขที่ต าแหน่ง  10-3-001101-001  ปฏิบัติรำชกำรแทน   ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลบ้ำนเพชรตำมโครงสร้ำงส่วนรำชกำร ในกรณีเพ่ือกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน  ควำมรวดเร็วใน
กำรปฏิบัติรำชกำร  กำรกระจำยควำมรับผิดชอบตำมสภำพของต ำแหน่งของผู้มอบอ ำนำจ  และผู้รับมอบอ ำนำจต้อง
ปฏิบัติหน้ำที่ท่ีได้รับมอบอ ำนำจตำมวัตถุประสงค์ของกำรมอบอ ำนำจดังกล่ำวในกรณี ดังนี้ 
 
 

           สั่ง  ณ  วันที่   1   เดือน ตุลำคม   พ.ศ. 2563 
 
   
  

           (นำยธีรวัจน์  ธรรมโสภำรัตน์ ) 
               นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร 

    ที่ 327  /2563 
เรื่อง  กำรแต่งตั้งผู้ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม 

------------------------------- 
 

เพ่ือให้กำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  มีกำร
สั่งกำร  ควบคุม และติดตำมประเมินผลโดยชัดเจน  และเพ่ือควำมเหมำะสมแก่กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร  ในกรณี
หัวหน้ำส่วนรำชกำร ไม่อยู่  หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรได้  จึงอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 15 และ
มำตรำ  25  วรรคท้ำย แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  ประกอบ ประกำศ
คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดชัยภูมิ  (ก.อบต.จ. ชัยภูมิ )  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำร
บริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ลงวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2545 ข้อ 239 - 248 รำยละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1.ให้พนักงำนส่วนต ำบล รำย   นายศุภชัย  ชาญวิจิตร  ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเพชร    เลขที่ต าแหน่ง  10-3-001101-001   ปฏิบัติรำชกำรแทน   ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรตำมโครงสร้ำงส่วนรำชกำร ในกรณีเพ่ือกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน  
ควำมรวดเร็วในกำรปฏิบัติรำชกำร  กำรกระจำยควำมรับผิดชอบตำมสภำพของต ำแหน่งของผู้มอบอ ำนำจ  และผู้รับ
มอบอ ำนำจต้องปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบอ ำนำจตำมวัตถุประสงค์ของกำรมอบอ ำนำจดังกล่ำวในกรณี ดังนี้ 
 
 

           สั่ง  ณ  วันที่   1   เดือน ตุลำคม   พ.ศ. 2563 
 
 
   

           (นำยธีรวัจน์  ธรรมโสภำรัตน์ ) 
               นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร 

 
 
 
 

 
 
 
 



   
ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร 

    ที่    328 /2563 
เรื่อง  กำรแต่งตั้งผู้ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

------------------------------- 
 

เพ่ือให้กำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  มีกำร
สั่งกำร  ควบคุม และติดตำมประเมินผลโดยชัดเจน  และเพ่ือควำมเหมำะสมแก่กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร  ในกรณี
หัวหน้ำส่วนรำชกำร ไม่อยู่  หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรได้  จึ งอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 15 และ
มำตรำ  25  วรรคท้ำย แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  ประกอบ ประกำศ
คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดชัยภูมิ  (ก.อบต.จ. ชัยภูมิ )  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำร
บริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ลงวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2545 ข้อ 239 - 248 รำยละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1.ให้พนักงำนส่วนต ำบล รำย  นางปรัชญาภรณ์  มังกร   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง           
เลขทีต่ าแหน่ง  10-3-04-2102-001  ปฏิบัติรำชกำรแทน   ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรตำมโครงสร้ำงส่วนรำชกำร ในกรณีเพ่ือกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน  
ควำมรวดเร็วในกำรปฏิบัติรำชกำร  กำรกระจำยควำมรับผิดชอบตำมสภำพของต ำแหน่งของผู้มอบอ ำนำจ  และผู้รับ
มอบอ ำนำจต้องปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบอ ำนำจตำมวัตถุประสงค์ของกำรมอบอ ำนำจดังกล่ำวในกรณี ดังนี้ 
 
 

           สั่ง  ณ  วันที่   1   เดือน ตุลำคม   พ.ศ. 2563  
 
  
  

           (นำยธีรวัจน์  ธรรมโสภำรัตน์ ) 
               นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


