คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ
ที่ 400/๒๕63
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เพื่อให้การบริหารงานในองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและคล่องตัว
กรณีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้
อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา 60 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ต ิ ส ภาตำบลและองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 จึงแต่งตั้ งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ
เป็นการล่วงหน้า ดังนี้
ลำดับที่ 1 นางสาวสมรักษ์ กุศลการณ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
เลขที่ตำแหน่ง 20-3-04-2102-001
ลำดับที่ 2 นายอานนท์ โรจน์บูรณาวงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
เลขที่ตำแหน่ง 20-3-05-2103-001
ลำดับที่ 3 นางสาววิยดา โนนม่วง
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
เลขที่ตำแหน่ง 20-3-01-2101-001
ให้เป็นผู้รักษาราชการแทน กรณีที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทน ทำหน้าที่หรือมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ในระหว่างรักษาราชการแทน
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

(นายมานพ ปลอดสันเทียะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ
ที่ 401 /๒๕63
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
เพื่อให้การบริหารงานในสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และคล่องตัว กรณีหัวหน้าสำนักปลัดไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้
อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา 60 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ต ิ ส ภาตำบลและองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร ส่วนตำบล
ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 จึงแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด เป็นการล่วงหน้า ดังนี้
ลำดับที่ 1. นางสาวชโนทัย ลับสูงเนิน
ลำดับที่ 2. นางจิศราภรณ์ วงค์สุวรรณ

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เลขที่ตำแหน่ง 20-3-01-3103-001
ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
เลขที่ตำแหน่ง 20-3-01-3401-001

ให้เป็นผู้รักษาราชการแทน กรณีที่หัวหน้าสำนักปลัดไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นผู้รักษาราชการแทนทำหน้าที่หรือมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับหัวหน้าสำนักปลัด ในระหว่างรักษาราชการแทน
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

(นายมานพ ปลอดสันเทียะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ
ที่ 402/๒๕63
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
เพื่อให้การบริหารงานในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และคล่องตัว กรณีผู้อำนวยการกองคลังไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้
อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา 60 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ต ิ ส ภาตำบลและองค์ การบริ ห าร
ส่วนตำบล พ.ศ.2537 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
ลงวัน ที่ 24 ตุล าคม 2545 จึงแต่งตั้งพนักงานส่ ว นตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง เป็นการ
ล่วงหน้า ดังนี้
ลำดับที่ 1. นางสาวเข็มเพ็ชร วางขุนทด ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
เลขที่ตำแหน่ง 20-3-04-4201-001
ลำดับที่ 2. นางสาวอรชร ครามสูงเนิน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
เลขที่ตำแหน่ง 20-3-04-4203-001
ให้เป็น ผู้ร ักษาราชการแทน กรณีที่ผ ู้อำนวยการกองคลังไม่อาจปฏิบัติห น้าที่ได้ ให้ผ ู้ที่ได้รับ
การแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทนทำหน้าที่หรือมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้อำนวยการกองคลัง ในระหว่าง
รักษาราชการแทน
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

(นายมานพ ปลอดสันเทียะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ
ที่ 403 /๒๕63
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
เพื่อให้การบริหารงานในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และคล่องตัว กรณีผู้อำนวยการกองช่างไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้
อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา 60 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ต ิ ส ภาตำบลและองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตำบล พ.ศ.2537 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
ลงวัน ที่ 24 ตุล าคม 2545 จึงแต่งตั้งพนักงานส่ว นตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง เป็นการ
ล่วงหน้า ดังนี้
ลำดับที่ 1. นายชาคริต ผดุงเกียรติชัย ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส
เลขที่ตำแหน่ง 20-3-05-4701-001
ลำดับที่ 2. นายเลอสรรค์ สันทัด
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
เลขที่ตำแหน่ง 20-3-05-4706-001
ให้เป็นผู้รักษาราชการแทน กรณีที่ผู้อำนวยการกองช่างไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ที่ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทนทำหน้าที่หรือมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้อำนวยการกองช่าง ในระหว่างรักษา
ราชการแทน
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

(นายมานพ ปลอดสันเทียะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ
ที่ 404 /๒๕63
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เพื่อให้การบริหารงานในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและคล่องตัว กรณีหัวหน้ากองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้
อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา 60 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ต ิ ส ภาตำบลและองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตำบล พ.ศ.2537 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่ วนตำบล
ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 จึงแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมเป็นการล่วงหน้า ดังนี้
ลำดับที่ 1. นางสุภาพ แสงทองเขียว

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
เลขที่ตำแหน่ง 20-3-08-3803-001
ให้เป็นผู้รักษาราชการแทน กรณีที่ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไม่อาจ
ปฏิบ ัติห น้าที่ไ ด้ ให้ผ ู้ที่ได้ร ับ การแต่ง ตั้ งเป็นผู้ รั กษาราชการแทนทำหน้า ที ่ห รื อ มี อำนาจหน้า ที ่เช่ นเดี ย วกั บ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในระหว่างรักษาราชการแทน
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

(นายมานพ ปลอดสันเทียะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ

