คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมทราย
ที่ 57/๒๕65
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลให้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
***************************
เพื่อให้การบริหารงานในองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมทราย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และคล่องตัว กรณีปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ อาศัยอานาจตามความ
ในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อ นไขเกี่ย วกับ การบริ ห ารงานบุ คคลขององค์ การบริห ารส่ ว นต าบล ลงวันที่ 19 ธัน วาคม พ.ศ.2545
ข้อ 244 จึงแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นการล่วงหน้า ดังนี้
1. นางสาวฉันทนา พลรีทอง
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองคลัง (คนที่ 1)
2. นายวัลยุทธ์ ทศกฎไพรี
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง (คนที่ 2)
3. นายศราวุธ ทองขาว
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด (คนที่ 3)
ให้เป็นผู้รักษาราชการแทน กรณีที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทน ทาหน้าที่หรือมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบลในระหว่างรักษาราชการแทนทุกประการ ยกเว้น งานบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2565 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. ๒๕65

(นายสาฤทธิ์ กองเจริญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมทราย

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมทราย
ที่ 60/๒๕65
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลให้รักษาราชการแทนหัวหน้าสานักปลัดอบต.
***************************
เพื่อให้การบริหารงานในสานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมทราย เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและคล่องตัว กรณีหัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต าบลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติ มถึง (ฉบั บ ที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการพนัก งานส่ ว นตาบล
จังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่
19 ธัน วาคม พ.ศ.2545 ข้อ 245 จึ งแต่งตั้งพนักงานส่ ว นตาบลรักษาราชการแทนหั ว หน้าส านักปลั ด
องค์การบริหารส่วนตาบลเป็นการล่วงหน้า ดังนี้
๑. นางสาวสิริมาศ พัฒสถิตย์ ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ (คนที่ ๑)
๒. นางวิลาวัณย์ ยิ้มศรี
ตาแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชานาญการ (คนที่ 2)
3. นางสาวมนัสนันท์ ขันทอง ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาชานาญการ (คนที่ 3)
4. นายณัฐกิตติ์ ภิรมย์กิตติรัฐ ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ (คนที่ 4)
5. นางสาวปัทมา แก้วมณี
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (คนที่ 5)
ให้เป็นผู้รักษาราชการแทน กรณีที่หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ไม่อยู่หรือ
ไม่ อ าจปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ให้ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น ผู้ รั ก ษาราชการแทน ท าหน้ า ที่ ห รื อ มี อ านาจหน้ า ที่
เช่นเดียวกับหัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ในระหว่างรักษาราชการแทนทุกประการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. ๒๕65

(นายสาฤทธิ์ กองเจริญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมทราย

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมทราย
ที่ 61/๒๕65
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลให้รักษาราชการแทนผู้อานวยการกองคลัง
***************************
เพื่อให้การบริหารงานในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมทราย เป็นไปด้วยความ
เรี ย บร้ อ ยและคล่ อ งตั ว กรณี ผู้ อ านวยการกองคลั ง องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลไม่ อ ยู่ ห รื อ ไม่ อ าจปฏิ บั ติ
ราชการได้ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด
ชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 19
ธันวาคม พ.ศ.2545 ข้อ 245 จึงแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลรักษาราชการแทนผู้อานวยการกองคลังองค์การ
บริหารส่วนตาบลเป็นการล่วงหน้า ดังนี้
๑. นางสาวพีย์รญา กลัดวัง
ตาแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (คนที่ ๑)
๒. นางวิภาวรรณ ศรวัฒนา
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชานาญงาน (คนที่ ๒)
ให้ เป็ นผู้ รั กษาราชการแทน กรณีที่ผู้ อานวยการกองคลั งองค์การบริหารส่ วนตาบลไม่อยู่
หรื อไม่อาจปฏิบัติห น้ าที่ ได้ ให้ผู้ ที่ได้รับ การแต่งตั้งเป็นผู้ รักษาราชการแทน ทาหน้าที่ห รือมีอานาจหน้าที่
เช่นเดียวกับผู้อานวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตาบล ในระหว่างรักษาราชการแทน ยกเว้นงานการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบล
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. ๒๕65

(นายสาฤทธิ์ กองเจริญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมทราย

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมทราย
ที่ 62/๒๕65
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลให้รักษาราชการแทนผู้อานวยการกองช่าง
***************************
เพื่อให้การบริหารงานในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมทราย เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และ คล่องตัว กรณีผู้อานวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตาบลไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต าบลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด
ชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 19
ธันวาคม พ.ศ.2545 ข้อ 245 จึงแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลรักษาราชการแทนผู้อานวยการกองช่างองค์การ
บริหารส่วนตาบลเป็นการล่วงหน้า ดังนี้
1. นายศราวุธ ทองขาว
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด (คนที่ 1)
2. นางสาวฉันทนา พลรีทอง ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองคลัง(คนที่ 2)
ให้ เป็ น ผู้ รั กษาราชการแทน กรณีที่ผู้ อานวยการกองช่างองค์การบริห ารส่ ว นตาบลไม่อยู่
หรื อไม่อาจปฏิบัติห น้ าที่ได้ ให้ผู้ ที่ได้รับ การแต่งตั้งเป็นผู้ รักษาราชการแทน ทาหน้าที่ห รือมีอานาจหน้าที่
เช่นเดียวกับผู้อานวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตาบล ในระหว่างรักษาราชการแทนทุกประการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. ๒๕65

(นายสาฤทธิ์ กองเจริญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมทราย

