
 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวอแก้ว 
ที่  265 / ๒๕62 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษำรำชกำรแทนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
………………………………………… 

 
  เพ่ือให้การบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ อาศัยอ านาจตามมาตรา ๗๒ แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. ๒๕6๒ และ
ข้อ ๒๔๔ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล               
วอแก้ว จึงแต่งตั้งผู้รักษาราชแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ในกรณีที่ไม่มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล             
หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ตามล าดับดังนี้ 
  ล าดับที่  ๑  นายสายัณห์  ฉัตรแก้ว ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) 
                     ล าดับที่  2  นายนิรันดร์  บุญสิงห์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) 

ล าดับที่  3  นางพิศมัย  พรหมศร   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) 

  ให้ผู้รักษาราชการแทน มีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
ในกรณีที่มีกฏหมายหรือแต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นกรรมการ หรือให้มีอ านาจ
หน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทน มีอ านาจหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอ านาจหน้าที่ เช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในการรักษาราชการแทนด้วย ค าสั่งอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ยกเลิกแล้วใช้ค าสั่งนี้แทน 

                 ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่  10   เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕62 
 
 
                   
        

           (  นายอินจันทร์  ทันวิสัย  ) 
                   ายกองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
 
 

 
 
 



 
ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวอแก้ว 

ที่   266 / ๒๕62 
เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษำรำชกำรแทนต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองคลัง ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  

ต ำแหน่งหัวหน้ำส ำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวอแก้ว 
………………………………………… 

 

    เพ่ือให้การบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วเป็นไปด้วยความเรียบร้อย        
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  อาศัยอ านาจตามมาตรา ๗๒         
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. ๒๕6๒ 
และข้อ ๒๔๘ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล                
วอแก้ว จึงแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง ต าแหน่งหัวหน้า
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ในกรณีที่ต าแหน่งว่างลงหรือผู้ด ารงต าแหน่งไม่สามารถปฏิบัติราชการ
ได้ ตามล าดับ ดังนี้ 
  ๑.ผู้รักษำรำชกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
         ล าดับที่  ๑  ว่าที่ร้อยตรีพร้อม  ทรายใจ      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

        (นักบริหารงานท้องถิ่น) 
         ล าดับที่  ๒  นายสายัณห์  ฉัตรแก้ว         หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) 
         ล าดับที่  ๓  นายนิรันดร์  บุญสิงห์         ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) 
  ๒. ผู้รักษำรำชกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 
         ล าดับที่ ๑  ว่าที่ร้อยตรีพร้อม  ทรายใจ      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
                                                                                (นักบริหารงานท้องถิ่น) 
         ล าดับที่  ๒  นายสายัณห์  ฉัตรแก้ว         หัวหน้าส านักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) 
         ล าดับที่  ๓  นางพิศมัย  พรหมศร         ผู้อ านวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง) 
  ๓. ผู้รักษำรำชกำรในต ำแหน่งหัวหน้ำส ำนักปลัด 
         ล าดับที่  ๑  ว่าที่ร้อยตรีพร้อม  ทรายใจ     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
                                                                                (นักบริหารงานท้องถิ่น) 
         ล าดับที่  2  นายนิรันดร์  บุญสิงห์        ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) 
         ล าดับที่  3  นางพิศมัย  พรหมศร        ผู้อ านวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง) 

ให้ผู้รักษาราชการในต าแหน่งดังกล่าวข้างต้นมีอ านาจหน้าที่ตามต าแหน่งที่รักษาราชการนั้น               
ในกรณีที่มีกฏหมายอ่ืน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตามกฏหมาย หรือค าสั่ง
ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นเป็นกรรมการ หรือให้มีอ านาจหน้าที่ใด ก็ให้ผู้รักษาราชการในต าแหน่ง           
ท าหน้าที่กรรมการหรือมีอ านาจหน้าที่อย่างนั้น ในระหว่างที่รักษาราชการในต าแหน่ง แล้วแต่กรณี  ค าสั่งอ่ืนใดที่
เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ยกเลิกแล้วใช้ค าสั่งนี้แทน 

                  ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่   10   เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕62 
 

              (  นายอินจันทร์  ทันวิสัย ) 
                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 


