
 

 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูซอด 
   ที่  ๔๘/2563 

เรื่อง  ให้พนักงำนส่วนต ำบลรักษำรำชกำรแทนต ำแหน่ง ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
----------------------------------------------------------------------------- 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ และมาตร ๒๕ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  อาศัยอ านาจตามมาตร ๕๙ (๑) และมาตรา ๖๐ วรรคแรก แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จนถึง ฉบับที่ ๖ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๖ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ข้อ ๒๔๔ 
  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลคูซอด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิด
ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลเหมาะสมกับลักษณะการบริหาร อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
เป็นไปตามการแบ่งอ านาจหน้าที่ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สามารถติดตามประเมินผลตลอดจนก ากับ
ดูแลการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม และมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
  ในกรณีที่   นางสารภี  ชัยชาญ  ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงาน
ท้องถิ่น  ระดับกลาง) เลขที่ต าแหน่ง  ๕๕-๓-00-1101-001 ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ จึงแต่งตั้ง
ให้บุคคลดังต่อไปนี้รักษาราชการแทน ประกอบด้วย 
  ๑. นางวรรณี   สอ้ิงทอง  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง  (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
เลขที่ต าแหน่ง  ๕๕-๓-0๔-๒10๒-001 เป็นผู้รักษาราชการแทนคนที่ ๑ 

๒. นายภิรมย์  สมคะเณย์  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง  (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
เลขที่ต าแหน่ง  ๕๕-๓-0๕-๒10๓-001 เป็นผู้รักษาราชการแทนคนที่ ๒ 

๓. นางพันธ์ทิพา  รวีโรจน์กรสกุล  ต าแหน่ง  หัวหน้าส าปลัด  (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
เลขที่ต าแหน่ง  ๕๕-๓-0๑-๒101-001 เป็นผู้รักษาราชการแทนคนที่ ๓ 

  โดยให้ผู้รักษาราชการแทนตามล าดับมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  ๑. มีอ านาจเช่นเดียวกันปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นแต่งตั้งให้ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นกรรมการหรือมีอ านาจหน้าที่ใด ให้ผู้รักษาราชการแทนมีอ านาจเช่นเดียวกับ
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล แล้วแต่กรณี 
  ๒. การปฏิบัติเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล ระเบียบหรือข้อบัญญัติอ่ืนใด หรือกรณีท่ีเป็นงาน
รเิริ่มใหม่ ให้กระท าได้ในกรณีจ าเป็น หรือเร่งด่วน หากไม่ปฏิบัติจะเสียหายแก่ทางราชการ 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง 

   สั่ง ณ  วันที่   ๒๕ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

(นายศรชัย   ชัยชาญ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูซอด 



 

 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูซอด 
   ที่  ๔๙/2563 

เรื่อง  ให้พนักงำนส่วนต ำบลรักษำรำชกำรแทนต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักปลัด 
----------------------------------------------------------------------------- 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ และมาตร ๒๕ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  อาศัยอ านาจตามมาตร ๕๙ (๑) และมาตรา ๖๐ วรรคแรก แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จนถึง ฉบับที่ ๖ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๖ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ข้อ ๒๔๕ 
  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลคูซอด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิด
ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลเหมาะสมกับลักษณะการบริหาร อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
เป็นไปตามการแบ่งอ านาจหน้าที่ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สามารถติดตามประเมินผลตลอดจนก ากับ
ดูแลการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม และมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
  ในกรณีที่   นางพันธ์ทิพา  รวีโรจน์กรสกุล  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป  
ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง  ๕๕-๓-0๑-1101-001 ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ จึงแต่งตั้งให้บุคคล
ดังต่อไปนี้รักษาราชการแทน ประกอบด้วย 
  ๑. นางสารภี  ชัยชาญ  ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น  
ระดับกลาง) เลขที่ต าแหน่ง  ๕๕-๓-00-1101-001  เป็นผู้รักษาราชการแทนคนที่ ๑ 

๒. นางธมลวรรณ  สิทธิโท  ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  เลขที่ต าแหน่ง  ๕๕- 
๓-0๑-๓10๑-001  เป็นผู้รักษาราชการแทนคนที่ ๒ 

  โดยให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ มีอ านาจหน้าที่ตามต าแหน่งที่รักษาราชการ ในกรณีที่มี
กฎหมายอ่ืน กฎระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตามกฎหมาย หรือค าสั่งผู้บังคับบัญชา
แต่งให้ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นเป็นกรรมการ หรือให้มีอ านาจหน้าที่ใด ก็ให้ผู้รักษาราชการแทนในต าแหน่งหน้าที่
กรรมการหรือมีอ านาจหน้าที่อย่างนั้น ในระหว่างรักษาราชการแทนแล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ ผู้รักษาราชการแทนให้
เป็นไปตามล าดับที่โดยมิให้ข้ามล าดับ อนึ่ง ค าสั่งใดที่ขัดหรือแย้งค าสั่งนี้ให้ยกเลิกและใช้ค าสั่งนี้แทน 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง 

   สั่ง ณ  วันที่   ๒๕ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

(นายศรชัย   ชัยชาญ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูซอด 

 
 



 

 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูซอด 
   ที่   ๕๐/2563 

เรื่อง  ให้พนักงำนส่วนต ำบลรักษำรำชกำรแทนต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
----------------------------------------------------------------------------- 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ และมาตร ๒๕ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  อาศัยอ านาจตามมาตร ๕๙ (๑) และมาตรา ๖๐ วรรคแรก แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จนถึง ฉบับที่ ๖ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๖ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ข้อ ๒๔๕ 
  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลคูซอด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิด
ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลเหมาะสมกับลักษณะการบริหาร อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
เป็นไปตามการแบ่งอ านาจหน้าที่ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สามารถติดตามประเมินผลตลอดจนก ากับ
ดูแลการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม และมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
  ในกรณีที่   นางวรรณี  สอ้ิงทอง  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง
ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง  ๕๕-๓-๐๔-๒10๒-001 ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ จึงแต่งตั้งให้บุคคล
ดังต่อไปนี้รักษาราชการแทน ประกอบด้วย 
  ๑. นางสารภี  ชัยชาญ  ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น  
ระดับกลาง) เลขที่ต าแหน่ง  ๕๕-๓-00-1101-001 เป็นผู้รักษาราชการแทนคนที่ ๑ 

๒. นางสาวปิยฉัตร  แสงแก้ว  ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  เลขท่ีต าแหน่ง   
๕๕-๓-๐๔-๓10๑-001 เป็นผู้รักษาราชการแทนคนที่ ๒ 

  โดยให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ มีอ านาจหน้าที่ตามต าแหน่งที่รักษาราชการ ในกรณีที่มี
กฎหมายอ่ืน กฎระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตามกฎหมาย หรือค าสั่งผู้บังคับบัญชา
แต่งให้ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นเป็นกรรมการ หรือให้มีอ านาจหน้าที่ใด ก็ให้ผู้รักษาราชการแทนในต าแหน่งหน้าที่
กรรมการหรือมีอ านาจหน้าที่อย่างนั้น ในระหว่างรักษาราชการแทนแล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ ผู้รักษาราชการแทนให้
เป็นไปตามล าดับที่โดยมิให้ข้ามล าดับ อนึ่ง ค าสั่งใดที่ขัดหรือแย้งค าสั่งนี้ให้ยกเลิกและใช้ค าสั่งนี้แทน 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง 

   สั่ง ณ  วันที่   ๒๕ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

(นายศรชัย   ชัยชาญ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูซอด 

 
 



 
 

 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูซอด 
   ที่  ๕๑/2563 

เรื่อง  ให้พนักงำนส่วนต ำบลรักษำรำชกำรแทนต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 
----------------------------------------------------------------------------- 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ และมาตร ๒๕ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  อาศัยอ านาจตามมาตร ๕๙ (๑) และมาตรา ๖๐ วรรคแรก แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จนถึง ฉบับที่ ๖ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๖ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ข้อ ๒๔๕ 
  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลคูซอด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิด
ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลเหมาะสมกับลักษณะการบริหาร อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
เป็นไปตามการแบ่งอ านาจหน้าที่ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สามารถติดตามประเมินผลตลอดจนก ากับ
ดูแลการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม และมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
  ในกรณีที่   นายภิรมย์  สมคะเณย์  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับ
ต้น) เลขที่ต าแหน่ง  ๕๕-๓-๐๕-๒10๓-001 ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ จึงแต่งตั้งให้บุคคล
ดังต่อไปนี้รักษาราชการแทน ประกอบด้วย 
  ๑. นางชุรีกรณ์  สัมฤทธิ์  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงาน
สวัสดิการสังคม ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง  ๕๕-๓-๑๑-๒10๕-001 เป็นผู้รักษาราชการแทนคนที่ ๑ 

๒. นายนพรัตน์  สุทัศษา  ต าแหน่ง  นายช่างโยธาอาวุโส  เลขท่ีต าแหน่ง  ๕๕-๓-๐๕-๔๗0๑- 
001 เป็นผู้รักษาราชการแทนคนที่ ๒ 
  โดยให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ มีอ านาจหน้าที่ตามต าแหน่งที่รักษาราชการ ในกรณีที่มี
กฎหมายอ่ืน กฎระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตามกฎหมาย หรือค าสั่งผู้บังคับบัญชา
แต่งให้ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นเป็นกรรมการ หรือให้มีอ านาจหน้าที่ใด ก็ให้ผู้รักษาราชการแทนในต าแหน่งหน้าที่
กรรมการหรือมีอ านาจหน้าที่อย่างนั้น ในระหว่างรักษาราชการแทนแล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ ผู้รักษาราชการแทนให้
เป็นไปตามล าดับที่โดยมิให้ขา้มล าดับ อนึ่ง ค าสั่งใดที่ขัดหรือแย้งค าสั่งนี้ให้ยกเลิกและใช้ค าสั่งนี้แทน 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง 

   สั่ง ณ  วันที่   ๒๕ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

(นายศรชัย   ชัยชาญ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูซอด 

 
 



 

 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูซอด 
   ที่   ๕๒/2563 

เรื่อง  ให้พนักงำนส่วนต ำบลรักษำรำชกำรแทนต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ฯ 
----------------------------------------------------------------------------- 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ และมาตร ๒๕ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  อาศัยอ านาจตามมาตร ๕๙ (๑) และมาตรา ๖๐ วรรคแรก แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จนถึง ฉบับที่ ๖ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๖ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ข้อ ๒๔๕ 
  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลคูซอด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิด
ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลเหมาะสมกับลักษณะการบริหาร อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
เป็นไปตามการแบ่งอ านาจหน้าที่ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สามารถติดตามประเมินผลตลอดจนก ากับ
ดูแลการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม และมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
  ในกรณีที่   นางนงนุช  สมคิด  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา  ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง  ๕๕-๓-0๘-๒10๗-001  ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติ
ราชการได้ จึงแต่งตั้งให้บุคคลดังต่อไปนี้รักษาราชการแทน ประกอบด้วย 
  ๑. นางวรรณี  สอ้ิงทอง  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลังระดับต้น) 
เลขที่ต าแหน่ง  ๕๕-๓-๐๔-๒10๒-001  เป็นผู้รักษาราชการแทนคนที่  ๑ 

๒. นางปัณฑิตา  จันทศรี  ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาช านาญการ  เลขที่ต าแหน่ง  ๕๕-๓- 
๐๘-๓๘0๑-001  เป็นผู้รักษาราชการแทนคนที่ ๒ 

  โดยให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ มีอ านาจหน้าที่ตามต าแหน่งที่รักษาราชการ ในกรณีที่มี
กฎหมายอ่ืน กฎระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตามกฎหมาย หรือค าสั่งผู้บังคับบัญชา
แต่งให้ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นเป็นกรรมการ หรือให้มีอ านาจหน้าที่ใด ก็ให้ผู้รักษาราชการแทนในต าแหน่งหน้าที่
กรรมการหรือมีอ านาจหน้าที่อย่างนั้น ในระหว่างรักษาราชการแทนแล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ ผู้รักษาราชการแทนให้
เป็นไปตามล าดับที่โดยมิให้ข้ามล าดับ อนึ่ง ค าสั่งใดที่ขัดหรือแย้งค าสั่งนี้ให้ยกเลิกและใช้ค าสั่งนี้แทน 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง 

   สั่ง ณ  วันที่   ๒๕ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

(นายศรชัย   ชัยชาญ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูซอด 

 
 



 
 

 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูซอด 
   ที่   ๕๓/2563 

เรื่อง  ให้พนักงำนส่วนต ำบลรักษำรำชกำรแทนต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม 
----------------------------------------------------------------------------- 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ และมาตร ๒๕ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  อาศัยอ านาจตามมาตร ๕๙ (๑) และมาตรา ๖๐ วรรคแรก แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จนถึง ฉบับที่ ๖ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๖ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ข้อ ๒๔๕ 
  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลคูซอด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิด
ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลเหมาะสมกับลักษณะการบริหาร อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
เป็นไปตามการแบ่งอ านาจหน้าที่ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สามารถติดตามประเมินผลตลอดจนก ากับ
ดูแลการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม และมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
  ในกรณีท่ี   นางชุรีกรณ์  สัมฤทธิ์  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงาน
สวัสดิการสังคม ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง  ๕๕-๓-๑๑-๒10๕-001 ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ จึง
แต่งตั้งให้บุคคลดังต่อไปนี้รักษาราชการแทน ประกอบด้วย 
  ๑. นายภิรมย์  สมคะเณย์  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
เลขที่ต าแหน่ง  ๕๕-๓-๐๕-๒10๓-001   เป็นผู้รักษาราชการแทนคนที่  ๑ 

๒. นางนงนุช  สมคิด  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นัก 
บริหารงานการศึกษา  ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง  ๕๕-๓-0๘-๒10๗-001     

โดยให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ มีอ านาจหน้าที่ตามต าแหน่งที่รักษาราชการ ในกรณีที่มี 
กฎหมายอ่ืน กฎระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตามกฎหมาย หรือค าสั่งผู้บังคับบัญชา
แต่งให้ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นเป็นกรรมการ หรือให้มีอ านาจหน้าที่ใด ก็ให้ผู้รักษาราชการแทนในต าแหน่งหน้าที่
กรรมการหรือมีอ านาจหน้าที่อย่างนั้น ในระหว่างรักษาราชการแทนแล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ ผู้รักษาราชการแทนให้
เป็นไปตามล าดับที่โดยมิให้ข้ามล าดับ อนึ่ง ค าสั่งใดที่ขัดหรือแย้งค าสั่งนี้ให้ยกเลิกและใช้ค าสั่งนี้แทน 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง 

  สั่ง ณ  วันที่   ๒๕ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

(นายศรชัย   ชัยชาญ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูซอด 

 


