
 

   
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลนิยมชัย 

ที่  243/2563 
เรื่อง  การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทน ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ 

------------------------------- 
เพ่ือให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลนิยมชัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

มีการสั่งการ ควบคุม และติดตามประเมินผลโดยชัดเจน และเพ่ือความเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ในกรณีหัวหน้าส่วนราชการไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 
และมาตรา 25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวดลพบุรี) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2545 ข้อ 239 - 248 จึงมีค าสั่ง
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ให้พนักงานส่วนต าบลปฏิบัติราชการแทน ปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ ในแต่ละสายงาน 
ตามโครงสร้างส่วนราชการ ในกรณีเพ่ือการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ   
การกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของต าแหน่งของผู้มอบอ านาจ และผู้รับมอบอ านาจต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบอ านาจตามวัตถุประสงค์ของการมอบอ านาจดังกล่าวในกรณี ดังนี้ 

 

ต าแหน่งที่มอบอ านาจ 
สายงาน/ชื่อ/สกุล/ต าแหน่ง ผู้รับมอบอ านาจ 

สายงาน/งาน ชื่อ-สกุล 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

เลขที่ต าแหน่ง  
51-3-00-1101-001 

- 
นายปริญญา  ปรัชญาภูมิ 
ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขที่ต าแหน่ง 51-3-00-1101-002 

หัวหน้าส านักปลัด 
เลขที่ต าแหน่ง  

51-3-01-2101-001 

งานการเจ้าหน้าที่ 
นายพงศธร มอร์นิ่งสตาร์ ทองเกิด 
ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 
เลขที่ต าแหน่ง 51-3-01-3102-001 

งานวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 

นายสมชาย  ไวยประสิทธิ์ 
ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เลขที่ต าแหน่ง 51-3-01-3103-001 

งานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

จ่าเอกโกวิท  เจริญมาก 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
เลขที่ต าแหน่ง 51-3-01-4805-001 

/ผู้อ านวยการกองคลัง ... 
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ต าแหน่งที่มอบอ านาจ 
สายงาน/ชื่อ/สกุล/ต าแหน่ง ผู้รับมอบอ านาจ 

สายงาน/งาน ชื่อ-สกุล 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
เลขที่ต าแหน่ง  

51-3-04-2102-001 

งานการเงินและบัญชี 
นางฤทัย  กันไพเราะ 
ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 
เลขที่ต าแหน่ง 51-3-04-3201-001 

  
  

ผู้อ านวยการกองช่าง 
เลขที่ต าแหน่ง  

62-3-04-2103-001 

งานสาธารณูปโภค 
นายกฤษณะ  คงเจริญ 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานประปา 
เลขที่ต าแหน่ง 51-3-05-4707-001 

งานบริหารงานทั่วไป 
นางพิมล  เฟื่องฟู 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
เลขที่ต าแหน่ง 51-3-05-4101-001 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เลขที่ต าแหน่ง  
51-3-08-2107-001 

งานส่งเสริมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม 

นางสาวนฤดี  หงษ์ยนต์ 
ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
เลขที่ต าแหน่ง 51-3-08-3803-001 

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

นางสาวนฤดี  หงษ์ยนต์ 
ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
เลขที่ต าแหน่ง 51-3-08-3803-001 

ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
51-3-11-2105-001 

งานสวัสดิการและพัฒนา
ชุมชน 

นางสาวอัมภา  น้อยเจริญ 
ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 
เลขที่ต าแหน่ง 51-3-11-3801-001 

งานสังคมสงเคราะห์ สตรี 
คนชรา และผู้พิการ 

นางสาวอัมภา  น้อยเจริญ 
ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 
เลขที่ต าแหน่ง 51-3-11-3801-001 

 

 

 

 

 

/ให้พนักงานส่วนต าบล ... 
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2. ให้พนักงานส่วนต าบลรักษาราชการแทน ปลัดและหัวหน้าส่วน ในกรณีที่มีเหตุเร่งด่วน และปลัด 

หรือหัวหน้าส่วนราชการ ไม่สามารถปฏิบัติราชการแทนได้ในขณะนั้น โดยให้ผู้รักษาราชการแทน พิจารณาถึง 
เหตุความเร่งด่วนตามเหตุผลและความจ าเป็น  ดังนี้ 

 
ต าแหน่งทีร่กัษาราชการแทน ผู้ที่รักษาราชการแทน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

เลขที่ต าแหน่ง  51-3-00-1101-001 
นายปริญญา  ปรัชญาภูมิ 
ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขที่ต าแหน่ง 51-3-00-1101-002 

หัวหน้าส านักปลัด 
เลขที่ต าแหน่ง 51-3-01-2101-001 

นายพงศธร  มอร์นิ่งสตาร์  ทองเกิด 
ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 
เลขที่ต าแหน่ง 51-3-01-3102-001 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
เลขที่ต าแหน่ง 51-3-04-2102-001 

นางฤทัย  กันไพเราะ 
ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 
เลขที่ต าแหน่ง 51-3-04-3201-001 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
เลขที่ต าแหน่ง 51-3-05-2103-001 

นายปริญญา  ปรัชญาภูมิ 
ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขที่ต าแหน่ง 51-3-00-1101-002 

ผู้อ านวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
เลขที่ต าแหน่ง 51-3-08-2107-001 

นางสาวนฤดี  หงษ์ยนต์ 
ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
เลขที่ต าแหน่ง 51-3-08-3803-001 

ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
เลขที่ต าแหน่ง 51-3-11-2105-001 

นางสาวอัมภา  น้อยเจริญ 
ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 
เลขที่ต าแหน่ง 51-3-11-3801-001 

 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  16  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖3 เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่  16  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖3 
 

                                             
 

(นายชุมเมฆ  มหาโยธี) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนิยมชัย 

 
 


