
                                               
 
 

คําส่ังองค	การบริหารส�วนตําบลบ�านด�าน 
ที่....678.../2563 

เร่ือง  แต�งต้ังข�าราชการให�รักษาราชการแทนปลัดองค	การบริหารส�วนตําบล 
……………....................………….  

 

ด�วยตําแหน�งปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านด�าน (นักบริหารงานท�องถ่ิน ระดับกลาง) กรณีผู�ที่
ดํารงตําแหน�งไม�อาจปฏิบัติหน�าท่ีราชการได� อันเนื่องจากไม�อยู�หรืออยู�แต�ไม�สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได� 

 

ฉะนั้น เพื่อให�การบริหารงานของงานในสังกัดองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านด�าน ดําเนินไปด�วยความ
เรียบร�อย จึงอาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดอุตรดิตถ� (ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ�) 
เรื่อง หลักเกณฑ�และเงื่อนไขเ ก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนตําบล ลงวัน ท่ี  3                   
ธันวาคม 2545 หมวด 11 ระเบียบเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน ข�อ 244 จึงแต�งตั้งพนักงานส�วนตําบล          
ในสังกัดรักษาราชการแทนตําแหน�งปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล เป;นการล�วงหน�ากรณีไม�สามารถปฏิบัติ             
ราชการได� เช�น ลา ไปประชุม อบรมสัมมนา ฯลฯ ตามลําดับ ดังต�อไปน้ี 

ลําดับที่ 1. ตําแหน�ง ผู�อํานวยการกองช�าง  (นักบริหารงานช�าง ระดับต�น) 
ลําดับที่ 2. ตําแหน�ง ผู�อํานวยการกองคลัง  (นักบริหารงานการคลัง ระดับต�น) 
ลําดับที่ 3. ตําแหน�ง หัวหน�าสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต�น)                            

โดยให�ผู�ท่ีได�รับการแต�งตั้งเป�นผู�รักษาราชการแทน ทําหน�าท่ีหรือมีอํานาจหน�าที่เช�นเดียวกับปลัด
องค&การบริหารส�วนตําบล ในระหว�างรักษาราชการแทน  

ทั้งนี้  ต้ังแต�วันที่ 1 เดือนตุลาคม  พ.ศ.2563  เป;นต�นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่...28....เดือนธันวาคม  พ.ศ.2563 
 
 

                                                   (ลงชื่อ) 
         (นายธวชั   คลังกรณ&) 

                    นายกองค&การบริหารส�วนตําบลบ�านด�าน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



                                               
 
 

คําส่ังองค	การบริหารส�วนตําบลบ�านด�าน 
ที่...679.../2563 

เรื่อง  แต�งต้ังข�าราชการให�รักษาราชการแทนผู�อํานวยการกองช�าง 
……………....................………….  

 

ด�วยตําแหน�งผู�อํานวยการกองช�าง (นักบริหารงานช�าง ระดับต�น) กรณีผู�ท่ีดํารงตําแหน�งไม�อาจปฏิบัติ
หน�าที่ราชการได� อันเนื่องจากไม�อยู�หรืออยู�แต�ไม�สามารถปฏิบัติหน�าที่ได� 

 

ฉะนั้น เพื่อให�การบริหารงานของงานในสังกัดองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านด�าน ดําเนินไปด�วยความ
เรียบร�อย จึงอาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดอุตรดิตถ� (ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ�) 
เร่ือง หลักเกณฑ�และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนตําบล ลงวันท่ี 3 ธันวาคม  
2545 หมวด 11 ระเบียบเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน ข�อ 244 จึงแต�งตั้งพนักงานส�วนตําบลใน          
สังกัดรักษาราชการแทนผู�อํานวยการกองช�าง  เป;นการล�วงหน�ากรณีไม�สามารถปฏิบัติราชการได� เช�น ลา  ไปประชุม 
อบรมสัมมนาฯลฯ ตามลําดับ ดังต�อไปนี้ 

ลําดับที่ 1. ตําแหน�ง ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล  (นักบริหารงานท�องถ่ิน ระดับกลาง) 
ลําดับที่ 2. ตําแหน�ง ผู�อํานวยการกองคลัง  (นักบริหารงานการคลัง ระดับต�น) 
ลําดับที่ 3. ตําแหน�ง หัวหน�าสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต�น)                            

โดยให�ผู� ท่ีได�รับการแต�งตั้งเป�นผู� รักษาราชการแทน ทําหน�าที่หรือมีอํานาจหน�าที่เช�นเดียวกับ
ผู�อํานวยการกองช�าง  ในระหว�างรักษาราชการแทน  

ทั้งนี้  ต้ังแต�วันที่ 1 เดือนตุลาคม  พ.ศ.2563  เป;นต�นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่...28....เดือนธันวาคม  พ.ศ.2563 
 

                                                 (ลงชื่อ) 
        (นายธวชั    คลังกรณ&) 

                   นายกองค&การบริหารส�วนตําบลบ�านด�าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

คําส่ังองค	การบริหารส�วนตําบลบ�านด�าน 
ที่...680../2563 

เร่ือง  แต�งต้ังข�าราชการให�รกัษาราชการแทนผู�อํานวยการกองคลัง 
……………....................………….  

 

ด�วยตําแหน�งผู�อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต�น) กรณีผู�ที่ดํารงตําแหน�งไม�อาจ
ปฏิบัติหน�าท่ีราชการได� อันเนื่องจากไม�อยู�หรืออยู�แต�ไม�สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได� 

 

ฉะนั้น เพื่อให�การบริหารงานของงานในสังกัดองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านด�าน ดําเนินไปด�วยความ
เรียบร�อย จึงอาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดอุตรดิตถ� (ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ�) 
เร่ือง หลักเกณฑ�และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนตําบล ลงวันท่ี 3 ธันวาคม  
2545  หมวด 11 ระเบียบเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน ข�อ 244 จึงแต�งตั้งพนักงานส�วนตําบลใน          
สังกัดรักษาราชการแทนผู�อํานวยการกองคลัง เป;นการล�วงหน�ากรณีไม�สามารถปฏิบัติราชการได� เช�น ลา ไปประชุม 
อบรมสัมมนา ฯลฯตามลําดับ ดังต�อไปนี้ 

ลําดับที่ 1. ตําแหน�ง ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล (นักบริหารงานท�องถ่ิน ระดับกลาง) 
ลําดับที่ 2. ตําแหน�ง ผู�อํานวยการกองช�าง (นักบริหารงานช�าง ระดับต�น) 
ลําดับที่ 3. ตําแหน�ง หัวหน�าสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต�น)                            

โดยให�ผู� ท่ีได�รับการแต�งตั้งเป�นผู� รักษาราชการแทน ทําหน�าที่หรือมีอํานาจหน�าที่เช�นเดียวกับ
ผู�อํานวยการกองคลัง ในระหว�างรักษาราชการแทน  

ทั้งนี้  ต้ังแต�วันที่ 1 เดือนตุลาคม  พ.ศ.2563  เป;นต�นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่...28....เดือนธันวาคม  พ.ศ.2563 
 

                                                    (ลงชื่อ) 
           (นายธวัช   คลังกรณ&) 

             นายกองค&การบริหารส�วนตําบลบ�านด�าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คําส่ังองค	การบริหารส�วนตําบลบ�านด�าน 
ที่..681.../2563 

เรื่อง  แต�งต้ังข�าราชการให�รักษาราชการแทนหัวหน�าสํานักปลัด 
……………....................………….  

 

ด�วยตําแหน�งหัวหน�าสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต�น) กรณีผู�ที่ดํารงตําแหน�งไม�อาจปฏิบัติ
หน�าที่ราชการได� อันเนื่องจากไม�อยู�หรืออยู�แต�ไม�สามารถปฏิบัติหน�าที่ได� 

 

ฉะนั้น เพื่อให�การบริหารงานของงานในสังกัดองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านด�าน ดําเนินไปด�วยความ
เรียบร�อย จึงอาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดอุตรดิตถ� (ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ�) 
เร่ือง หลักเกณฑ�และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนตําบล ลงวันท่ี 3 ธันวาคม  
2545  หมวด 11 ระเบียบเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน ข�อ 244 จึงแต�งตั้งพนักงานส�วนตําบลใน          
สังกัดรักษาราชการแทนหัวหน�าสํานักปลัด เป;นการล�วงหน�ากรณีไม�สามารถปฏิบัติราชการได� เช�น ลา ไปประชุม 
อบรมสัมมนา ฯลฯตามลําดับ ดังต�อไปนี้ 

ลําดับที่ 1. ตําแหน�ง ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล (นักบริหารงานท�องถ่ิน ระดับกลาง) 
ลําดับที่ 2. ตําแหน�ง ผู�อํานวยการกองช�าง (นักบริหารงานช�าง ระดับต�น)                            
ลําดับที่ 3. ตําแหน�ง ผู�อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต�น) 

โดยให�ผู�ที่ได�รับการแต�งตั้งเป�นผู�รักษาราชการแทน ทําหน�าท่ีหรือมีอํานาจหน�าท่ีเช�นเดียวกับหัวหน�า
สํานักปลัด  ในระหว�างรักษาราชการแทน  

ทั้งนี้  ต้ังแต�วันที่ 1 เดือนตุลาคม  พ.ศ.2563  เป;นต�นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่...28....เดือนธันวาคม  พ.ศ.2563 
 

                                                 (ลงชื่อ) 
        (นายธวชั   คลังกรณ&) 

          นายกองค&การบริหารส�วนตําบลบ�านด�าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

คําส่ังองค	การบริหารส�วนตําบลบ�านด�าน 
ที่...682../2563 

เร่ือง  แต�งตั้งข�าราชการให�รกัษาราชการแทนผู�อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
……………....................………….  

 

ด�วยตําแหน�งผู�อํานวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต�น) กรณีผู�ที่ดํารง
ตําแหน�งไม�อาจปฏิบัติหน�าที่ราชการได� อันเน่ืองจากไม�อยู�หรืออยู�แต�ไม�สามารถปฏิบัติหน�าที่ได� 

 

ฉะนั้น เพื่อให�การบริหารงานของงานในสังกัดองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านด�าน ดําเนินไปด�วยความ
เรียบร�อย จึงอาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดอุตรดิตถ� (ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ�) 
เร่ือง หลักเกณฑ�และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนตําบล ลงวันท่ี 3 ธันวาคม  
2545  หมวด 11 ระเบียบเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน ข�อ248 จึงแต�งตั้งพนักงานส�วนตําบลใน          
สังกัดรักษาราชการแทนผู�อํานวยการกองสวัสดิการสังคม เป;นการล�วงหน�ากรณีไม�สามารถปฏิบัติราชการได� เช�น ลา           
ไปประชุม อบรมสัมมนา ฯลฯตามลําดับ ดังต�อไปน้ี 

ลําดับที่ 1. ตําแหน�ง ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล  (นักบริหารงานท�องถ่ิน ระดับกลาง) 
ลําดับที่ 2. ตําแหน�ง ผู�อํานวยการกองช�าง (นักบริหารงานช�าง ระดับต�น) 
ลําดับที่ 3. ตําแหน�ง ผู�อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต�น)         

โดยให�ผู�ท่ีได�รับการแต�งตั้งเป�นผู�รักษาราชการแทน ทําหน�าท่ีหรือมีอํานาจหน�าที่เช�นเดียวกับผู�อํานาย
การกองสวัสดิการสังคม  ในระหว�างรักษาราชการแทน  

ทั้งนี้  ต้ังแต�วันที่ 1 เดือนตุลาคม  พ.ศ.2563  เป;นต�นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่...28....เดือนธันวาคม  พ.ศ.2563 
 

                                                   (ลงชื่อ) 
                   (นายธวัช   คลังกรณ&) 

                    นายกองค&การบริหารส�วนตําบลบ�านด�าน 

 

 

 

 

 

 

 

 


