
 
 
 

         ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชีวำน 
                                                    ที่   13/ 2562 

เรื่อง  แต่งตั้งผูร้ักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลชีวาน 

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

  เพ่ือให้กำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชีวำน เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย        
เกิดควำมรวดเร็วต่อเนื่องในกำรให้บริกำรประชำชนและกำรบริหำรงำนภำยใน  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ 
244 แห่งประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดนครรำชสีมำ  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ลงวันที่ 24 ตุลำคม 2545  และแก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน จึงยกเลิกค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชีวำนที่  229/2560 ลงวันที่ 18 สิงหำคม 
2560 และในกรณีที่ไม่มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลชีวาน หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ ให้
พนักงำนส่วนต ำบลรักษำรำชกำรแทน ตามล าดับดังนี้ 

1. นำยปริษกร จรนิเทศ  ต ำแหน่งรองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชีวำน (นักบริหำรงำน
ท้องถิ่น  ระดับต้น)   เลขที่ต ำแหน่ง 20-3-00-1101-002 

2. นำงพิไลวรรณ  ฉำยพิมำย ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองคลัง (นักบริหำรงำนกำรคลัง 
ระดับต้น)   เลขที่ต ำแหน่ง 20-3-04-2102-001 

3. นำยองอำจ น้อยนอนเมือง ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง (นักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น)  
เลขที่ต ำแหน่ง 20-3-05-2103-001 

4. นำงสำวอนัญภัทร ห่อไธสง ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
(นักบริหำรงำนกำรศึกษำ  ระดับต้น)  เลขทีต่ ำแหน่ง 20-3-08-2107-001 

5. นำยแพร  คู่พิมำย ต ำแหน่งหัวหน้ำส ำนักปลัด (นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น) เลขที่
ต ำแหน่ง 20-3-01-2101-001 

6. นำงสมมำตร  ภำคกลำง ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม (นักบริหำรงำน
สวัสดิกำรสังคม)  เลขที่ต ำแหน่ง 20-3-11-2105-001 
  ให้ผู้รักษาราชการแทนมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน  ในกรณีที่มีผู้ด ารงต าแหน่ง
ใดหรือผู้รักษาราชการแทนผู้ด ารงต าแหน่งนั้นมอบหมายหรือมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนปฏิบัติ
ราชการแทน  ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบหมายหรือมอบอ านาจ ในกรณีท่ีมี
กฎหมายอ่ืนแต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอ านาจหน้าที่อย่างใด  ให้ผู้รักษาราชการแทน  
มีอ านาจหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งนั้นในการรักษาราชการแทน  
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 1  มกรำคม 2562   เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่  4  เดือนมกรำคม  พ.ศ. 2562 
 
 

       ลงชื่อ 
                                                      ( นายอาทิตย์  สนิทบุญ ) 
                                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชีวาน 



 
 
 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชีวำน 
    ที ่  14/2562 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษำรำชกำรแทนหัวหน้ำส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชีวำน 

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

  เพ่ือให้กำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชีวำน  เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย  เกิดควำมรวดเร็วต่อเนื่องในกำรให้บริกำรประชำชนและกำรบริหำรงำนภำยใน  อำศัย
อ ำนำจตำม ควำมในข้อ 245 แห่งประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดนครรำชสีมำ  เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ลงวันที่ 24 ตุลำคม 
2545  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน จึงยกเลิกค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชีวำนที่  230/2560     
ลงวันที่ 18 สิงหำคม 2560 และในกรณีที่ไม่มหีัวหน้ำส ำนักงำนปลัด หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้
พนักงำนส่วนต ำบล รักษำรำชกำรแทน ตามล าดับดังนี้ 

1.  นำงธัญชนก  สันชัย ต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร เลขที่ต ำแหน่ง 
20-3-01-3103-001 

2.  นำงกำญจนำ  ยันตะพันธ์ ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร เลขที่ต ำแหน่ง 
20-3-01-3102-001 

 

  ให้ผู้รักษาราชการแทนมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน  ในกรณีที่มีผู้ด ารงต าแหน่ง
ใดหรือผู้รักษาราชการแทนผู้ด ารงต าแหน่งนั้นมอบหมายหรือมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนปฏิบัติ
ราชการแทนให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบหมายหรือมอบอ านาจ ในกรณีที่มี
กฎหมายอ่ืนแต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอ านาจหน้าที่อย่างใด  ให้ผู้รักษาราชการแทน
หรือผู้ปฏิบัติราชการแทน  มีอ านาจหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งนั้น
ในการรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนด้วยแล้วแต่กรณี  ค ำสั่งใดที่ออกไว้ก่อนนี้ที่ขัดหรือแย้งกับ
ค ำสั่งนี้  ให้ใช้ค ำสั่งนี้แทน 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 1  มกรำคม 2562   เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่  4  เดือนมกรำคม  พ.ศ. 2562 
 

 
       ลงชื่อ 

                                                      ( นายอาทิตย์  สนิทบุญ ) 
                                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชีวาน 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชีวำน 
 ที่    15/2562 

เรื่อง  แต่งตั้งผูร้ักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 

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

  เพ่ือให้กำรปฏิบัติรำชกำรของกองคลัง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชีวำน  เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย  เกิดควำมรวดเร็วต่อเนื่องในกำรให้บริกำรประชำชนและกำรบริหำรงำนภำยใน  อำศัยอ ำนำจตำม 
ควำมในข้อ 245 แห่งประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดนครรำชสีมำ  เรื่องหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ลงวันที่ 24 ตุลำคม 2545  และแก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน จึงยกเลิกค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชีวำนที่  231/2560 ลงวันที่ 18 สิงหำคม 
2560  และในกรณีที่ไม่มีผู้อ ำนวยกำรกองคลังหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้พนักงำนส่วนต ำบล 
รักษำรำชกำรแทน ตามล าดับดังนี้ 

1.  นำงชยำนันท์  เณรน้อย ต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร เลขที่ต ำแหน่ง 
20-3-04-3201-001 

2.  นำงสำวธนพร  สันพิมำย ต ำแหน่งนักวิชำกำรพัสดุปฏิบัติกำร  เลขที่ต ำแหน่ง 20-3-
01-3104-00 
  ให้ผู้รักษาราชการแทนมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน  ในกรณีที่มีผู้ด ารงต าแหน่ง
ใดหรือผู้รักษาราชการแทนผู้ด ารงต าแหน่งนั้นมอบหมายหรือมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่ งอ่ืนปฏิบัติ
ราชการแทนให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบหมายหรือมอบอ านาจ  ในกรณีที่มี
กฎหมายอ่ืนแต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอ านาจหน้าที่อย่างใด  ให้ผู้รักษาราชการแทน
หรือผู้ปฏิบัติราชการแทน  มีอ านาจหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งนั้น
ในการรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนด้วยแล้วแต่กรณี  ค ำสั่งใดที่ออกไว้ก่อนนี้ที่ขัดหรือแย้งกับ
ค ำสั่งนี้  ให้ใช้ค ำสั่งนี้แทน 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 1  มกรำคม 2562   เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่  4  เดือนมกรำคม  พ.ศ. 2562 
 

 
 

         ลงชื่อ 
                                                      ( นายอาทิตย์  สนิทบุญ ) 
                                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชีวาน 
 
 
 



 
 
 
 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชีวำน 
  ที ่16/2562 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษำรำชกำรแทน  ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม 

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

  เพ่ือให้กำรปฏิบัติรำชกำรของกองกำรศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรมองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลชีวำน  เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  เกิดควำมรวดเร็วต่อเนื่องในกำรให้บริกำรประชำชนและกำร
บริหำรงำนภำยใน  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ 245 แห่งประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล
จังหวัดนครรำชสีมำ  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล  ลงวันที่ 24 ตุลำคม 2545  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน จึงยกเลิกค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลชีวำนที่  278/2561 ลงวันที่  4 ธันวำคม 2561 และในกรณีที่ไม่มีผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ 
ศำสนำและวัฒนธรรม หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้พนักงำนส่วนต ำบลรักษำรำชกำรแทน 
ตามล าดับดังนี้ 
   1. นำยแพร คู่พิมำย  ต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักปลัด (นักบริหำรงำนทั่วไป) เลขที่ต ำแหน่ง 
20-3-01-2101-001 

 

  ให้ผู้รักษาราชการแทนมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน  ในกรณีที่มีผู้ด ารงต าแหน่ง
ใดหรือผู้รักษาราชการแทนผู้ด ารงต าแหน่งนั้นมอบหมายหรือมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนปฏิบัติ
ราชการแทนให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบหมายหรือมอบอ านาจ ในกรณีที่มี
กฎหมายอ่ืนแต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอ านาจหน้าที่อย่างใด  ให้ผู้รักษาราชการแทน
หรือผู้ปฏิบัติราชการแทน  มีอ านาจหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งนั้น
ในการรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนด้วยแล้วแต่กรณี 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 1  มกรำคม 2562   เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่  4  เดือนมกรำคม  พ.ศ. 2562 
 
 

        ลงชื่อ 
                                                      ( นายอาทิตย์  สนิทบุญ ) 
                                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชีวาน 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชีวำน 
                                                       ที่  17/2562 
 เรื่อง  แต่งตั้งผูร้ักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  

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

  เพ่ือให้กำรปฏิบัติรำชกำรของกองช่ำง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชีวำน  เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย  เกิดควำมรวดเร็วต่อเนื่องในกำรให้บริกำรประชำชนและกำรบริหำรงำนภำยใน  อำศัยอ ำนำจตำม 
ควำมในข้อ 245 แห่งประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดนครรำชสีมำ  เรื่องหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ลงวันที่ 24 ตุลำคม 2545  และแก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน จึงยกเลิกค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชีวำนที่  232/2560 ลงวันที่ 18 สิงหำคม 
2560 และในกรณีที่ไม่มีผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้พนักงำนส่วนต ำบล 
รักษำรำชกำรแทน ตามล าดับดังนี้ 

1. นำยมรกฎ ประทัพวงศ์ ต ำแหน่งปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชีวำน (นักบริหำรงำน
ท้องถิ่น  ระดับกลำง)   เลขที่ต ำแหน่ง 20-3-00-1101-001 
  2. นำยแพร คู่พิมำย  ต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักปลัด (นักบริหำรงำนทั่วไป) เลขที่ต ำแหน่ง 
20-3-01-2101-001          

  ให้ผู้รักษาราชการแทนมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน  ในกรณีที่มีผู้ด ารงต าแหน่ง
ใดหรือผู้รักษาราชการแทนผู้ด ารงต าแหน่งนั้นมอบหมายหรือมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนปฏิบัติ
ราชการแทนให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบหมายหรือมอบอ านาจ  ในกรณีที่มี
กฎหมายอ่ืนแต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอ านาจหน้าที่อย่างใด  ให้ผู้รักษาราชการแทน
หรือผู้ปฏิบัติราชการแทน  มีอ านาจหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งนั้น
ในการรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนด้วยแล้วแต่กรณี 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 1  มกรำคม 2562   เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่  4  เดือนมกรำคม  พ.ศ. 2562 
 
 
 

      ลงชื่อ 
                                                      ( นายอาทิตย์  สนิทบุญ ) 
                                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชีวาน 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชีวำน 
             ที่  18/2562 

 เรื่อง  แต่งตั้งผูร้ักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม  

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

  เพ่ือให้กำรปฏิบัติรำชกำรของกองสวัสดิกำรสังคม  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชีวำน  
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  เกิดควำมรวดเร็วต่อเนื่องในกำรให้บริกำรประชำชนและกำรบริหำรงำนภำยใน  
อำศัยอ ำนำจตำม ควำมในข้อ 245 แห่งประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดนครรำชสีมำ  
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ลงวันที่ 24 
ตุลำคม 2545  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน จึงยกเลิกค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชีวำนที่  
234/2560 ลงวันที่ 18 สิงหำคม 2560  และในกรณีท่ีไม่มีผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม ให้พนักงำน
ส่วนต ำบล รักษำรำชกำรแทน ตามล าดับดังนี้ 
  1. นางสาวนิภาพร  สิริแวว  ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนช านาญการ เลขท่ีต ำแหน่ง 20-3-
11-3801-001 
  2. นำยแพร  คู่พิมำย ต ำแหน่ง หัวน้ำส ำนักปลัด (นักบริหำรงำนทั่วไป) เลขที่ต ำแหน่ง 
20-3-01-2101-001 

 

  ให้ผู้รักษาราชการแทนมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน  ในกรณีที่มีผู้ด ารงต าแหน่ง
ใดหรือผู้รักษาราชการแทนผู้ด ารงต าแหน่งนั้นมอบหมายหรือมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนปฏิบัติ
ราชการแทนให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบหมายหรือมอบอ านาจ  ในกรณีที่มี
กฎหมายอ่ืนแต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอ านาจหน้าที่อย่างใด  ให้ผู้รักษาราชการแทน
หรือผู้ปฏิบัติราชการแทน  มีอ านาจหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งนั้น
ในการรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนด้วยแล้วแต่กรณี 
 

    ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 1  มกรำคม 2562   เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่  4  เดือนมกรำคม  พ.ศ. 2562 
 

 
 

    ลงชื่อ 
                                                      ( นายอาทิตย์  สนิทบุญ ) 
                                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชีวาน 
 
 
 



 
 
 
 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชีวำน 
  ที ่ 290/2562 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษำรำชกำรแทน  ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม 

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

  เพ่ือให้กำรปฏิบัติรำชกำรของกองกำรศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรมองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลชีวำน  เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  เกิดควำมรวดเร็วต่อเนื่องในกำรให้บริกำรประชำชนและกำร
บริหำรงำนภำยใน  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ 245 แห่งประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล
จังหวัดนครรำชสีมำ  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล  ลงวันที่ 24 ตุลำคม 2545  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน จึงยกเลิกค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลชีวำนที่  16/2562 ลงวันที่  4 มกรำคม 2562 และในกรณีที่ไม่มีผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ 
ศำสนำและวัฒนธรรม หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้พนักงำนส่วนต ำบลรักษำรำชกำรแทน 
ตามล าดับดังนี้ 
   1.  นำยกฤตฐิญพงษ์  สีเผือก ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร เลขที่ต ำแหน่ง 20-3-
08-3803-001     

2. นำยแพร คู่พิมำย  ต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักปลัด (นักบริหำรงำนทั่วไป) เลขที่ต ำแหน่ง 
20-3-01-2101-001 

 

  ให้ผู้รักษาราชการแทนมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน  ในกรณีที่มีผู้ด ารงต าแหน่ง
ใดหรือผู้รักษาราชการแทนผู้ด ารงต าแหน่งนั้นมอบหมายหรือมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนปฏิบัติ
ราชการแทนให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบหมายหรือมอบอ านาจ ในกรณีที่มี
กฎหมายอ่ืนแต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอ านาจหน้าที่อย่างใด  ให้ผู้รักษาราชการแทน
หรือผู้ปฏิบัติราชการแทน  มีอ านาจหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งนั้น
ในการรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนด้วยแล้วแต่กรณี 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  27 พฤศจิกำยน 2562   เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่  27  พฤศจิกำยน   2562   
 
 

        ลงชื่อ 
                                                      ( นายอาทิตย์  สนิทบุญ ) 
                                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชีวาน 
 
 


